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1 Predgovor 
Priročnik za napredno uporabo programa Microsoft Excel 2016 je namenjen vsem, ki so se že 

spoznali z osnovnimi funkcionalnostmi Excela 2016 in si želijo svoje znanje nadgraditi. Priročnik 

bo pomagal vsem, ki že uporabljajo Excel 2016, saj je delo predstavljeno preko primerov s 

slikovno podporo. Priročnik je organiziran tako, da je vsaka tema kot samostojno poglavje, tako 

da lahko uporabniki najdejo razlago točno določene funkcionalnosti, ki jo potrebujejo. V okviru 

uporabniških navodil bodo tako predstavljene osnovne nastavitve,  podatkovne oblike in 

postavitve po meri, napredne formule in funkcije, napredni grafikoni in tabele ter delo preko 

zavihka Razvijalec. Za tiste bolj radovedne pa je na koncu priročnika prikazanih tudi nekaj 

uporabnih nasvetov, trikov in namigov za učinkovito delo z Excel 2016 na napredni ravni. 

V priročniku se pojavljajo posebna polja z dodatnimi informacijami:  

 
To polje bomo uporabili za podajanje namigov in dodatnih infromacij pri razlagi 

posamezne funkcionalnosti.   

 

 
To polje bomo uporabili ob predstavitvi vsebinskega dela na praktičnem primeru v 

Microsoft Excelu.  

 

Pri razlagi primerov smo nekaterim zaslonskim slikam dodali označbe rdeče ali črne barve in 

jih zaradi boljše preglednosti zmanjšali.  

 

 



Uporabniška navodila za napredno uporabo: Microsoft Excel 2016 
 

 

2 

2 Napredni Microsoft Excel 

2016 
Microsoft Excel 2016 je Microsoftova programska oprema, ki uporabnikom omogoča, da 

organizirajo, oblikujejo in izračunajo podatke s pomočjo formul in sistema preglednic. 

Omogoča napredno uporabo funkcij ob že prisotnem osnovnem znanju uporabe Excela. 

Napredna uporaba je omogočena s pomočjo vrtilnih tabel, grafikonov, funkcij in formul ter 

pripomočkov kot je urejevalnik Visual Basic, ki omogoča pisanje kode in organizacijo kodnega 

modula (Techopedia 2019). 

2.1 Novosti v Microsoft Excel 2016 

 Besedilno polje »Povejte, kaj želite narediti« 
Novost v Office paketu in tako tudi v Excelu, predstavlja polje z besedilom, ki se nahaja na traku 

in je funkcija iskanja. Navaja namreč funkcije in operacije, ki ustrezajo našim iskalnim izrazom. 

Je priročna bližnjica, ki nas pripelje tja, kamor želimo iti. Tako lahko hitreje dostopamo do 

želenih funkcij in dejanj. Naprednejšo funkcijo pa predstavlja pametno iskanje, ki za iskanje 

ustreznih člankov na naš iskalni izraz, uporabi internet.  

 

Slika 1: Besedilno polje Povejte, kaj želite narediti 

 Več možnosti ustvarjanja novih poizvedb iz drugih virov 
V Microsoft Excel 2016 lahko izbiramo med več bazami podatkov, ki omogočajo ustvarjanje 

novih poizvedb. Vključuje združevanje nekaterih prejšnjih dodatkov programov, kot sta Power 

Pivot in PowerQuery. Na voljo so tudi možnosti za poizvedbe za napajanje, podatkovni modeli, 

poročila, vrtilne tabele, napovedovanje le z enim klikom ter možnost dostopa do programa 

Power BI, ki služi za ustvarjanje in uporabo interaktivnih poročil in nadzornih plošč.  
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Sartain (2015) kot novost navaja tudi več možnosti ustvarjanja novih poizvedb iz drugih virov 

kot so npr. Dynamics 365, poročila Salesforce, iz storitve Facebook in podobno.  

 

Slika 2: Možnosti ustvarjanja poizvedb iz drugih virov 

 Hitra orodja za analizo 
»Hitra orodja za analizo«, je funkcionalnost, ki nam po vnosu nekih podatkov, že ponudi 

možnosti, kako jih lahko uporabimo naprej. Ko dokončamo preglednico ali tabelo, označimo 

celotno tabelo in v spodnjem desnem kotu označenega območja se prikaže ikona strele. Ob 

kliku na to ikono, se prikaže pojavni meni, ki prikaže več možnosti za to, kaj storiti s temi 

podatki. Podatke lahko oblikujemo, spremenimo v grafikon ali spremenimo obstoječo obliko 

tabele.  

 

Slika 3: Ikona za hitro analizo 
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 Novi grafikoni 
Microsoft za Excel že kar nekaj časa ni dodal novih grafikonov, kar pa se je z verzijo 2016 

spremenilo. V verziji Microsoft Excel 2016 so tako bili dodani naslednji grafikoni: 

• Lijakasti grafikon (Funnel) 

• Drevesni grafikon (Treemap) 

• Večstopenjski tortni grafikon (Sunburst) 

• Stopničasti grafikon (Waterfall) 

• Histogram – Pareto 

• Grafikon kvartilov 

Do enega izmed novih grafikonov dostopamo tako, da označimo tabelo in preko zavihka 

Vstavi kliknemo Priporočeni grafikoni in pod Histogramom izberemo Pareto.  

 

Slika 4: Dostop do novih grafikonov 

 

Slika 5: Primer Pareto grafikona 
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Pareto grafikon najprej razvrsti stolpce po najvišji vrednosti in prikaže, kateri stolpci 

imajo največji učinek ali največji donos. S pridobljenimi podatki iz Pareto grafikona 

lahko razberemo, kam dodeliti vire (Laflamme 2018). 

Med nove grafikone uvrščamo tudi stopničasti grafikon, do katerega dostopamo preko zavihka 

Vstavi in kliknemo Priporočeni grafikoni in nato Vsi grafikoni ter izberemo Stopničasti 

grafikon.  

 

Slika 6: Primer Stopničastega grafikona 

 
Stopničasti grafikon ponuja vizualno metodo za ogled niza pozitivnih in negativnih 

podatkov, kot so mesečni denarni tokovi. Ker se zdi, da stolpci lebdijo med začetnim 

in končnim stolpcem, so videti kot stopnice, od tod tudi ime stopničasti grafikon 

(Sartain 2015). 

 

 Nove predloge 
Različica MS Excel 2016 ponuja tudi nove predloge, do katerih dostopamo preko zavihka 

Datoteka in nato kliknemo Novo. Preko polja za iskanje poiščemo želeno predlogo ali pa si jo 

izberemo iz seznama na desni strani in kliknemo Ustvari.  

Nove predloge vključujejo vzorčne podatke in grafikone ter praktične vaje, ki nas naučijo, kako 

uporabljati vsako predlogo. Tako nas na primer predloga o denarnem toku spodbuja, da 

poskusimo z Excelovim podatkovnim modelom upravljati naš denarni tok.  
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Slika 7: Predloga za upravljanje denarnega toka 

Primer nove predloge je tudi analiziranje prodaje, ki omogoča vpogled v dnevno prodajo po 

številkah transakcije, številkah izdelka, opisa in podobno.  

 

Slika 8: Predloga za analiziranje dnevne prodaje 
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 Podatkovne 3D mape 
To orodje za zemljevide je bilo prisotno že v prejšnjih različicah Excela, vendar so v MS Excelu 

2016 vključene dodatne funkcionalnosti. Možno je namreč podatke, kot so temperature, 

padavine ali populacije določenega območja, primerjati v določenem času in le-to prikazati v 

tridimenzionalnih slikah.  

Do 3D map dostopamo tako, da označimo celotno tabelo (tabela mora vsebovati tudi podatke 

o lokaciji) in preko zavihka Vstavi kliknemo na 3D Map. Odpre se novo pogovorno okno, kjer 

imamo prikazano 3D mapo naše tabele.  

 

Slika 9: Podatkovne 3D mape 

 
Ta grafikon je kot nalašč za analizo podatkov z globalnim razponom (npr. Poročilo o 

prodaji podjetja, kjer podjetje deluje z globalno bazo strank). Za izdelavo potrebujemo 

lokacijske podatke, nato dodamo še druga polja, da ustvarimo sliko. Na grafikonu je 

prikazan zemljevid sveta z vrsticami ali stolpci na lokacijah, za katera imamo podatke. 

Če to nastavimo v določenem časovnem obdobju, nam bo grafikon omogočil 

snemanje simulacijskega videa, ki prikazuje spremembo vrednosti v tem obdobju.  
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3 Osnovne nastavitve in 

urejanja 

3.1 Nastavitve upravljanja delovnih zvezkov 

Delovni zvezek je datoteka, ki lahko vsebuje enega ali več delovnih listov, s katerimi lahko 

organiziramo podatke. Delovni zvezek lahko ustvarimo iz praznega delovnega zvezka ali iz 

predloge. 

Excelovo predlogo lahko prilagodimo svojim potrebam in jo shranimo kot predlogo po meri. 

Lahko se zgodi, da se bomo morali sklicevati na celice na drugem delovnem listu v istem 

delovnem zvezku ali v povsem drugem delovnem zvezku.  

Excel omogoča uporabo strukturiranih referenc v tabelah, ki vključujejo imena tabel in naslove 

stolpcev v formulah in ne v celicah. Microsoft Excel 2016 nam ponuja dodatne zavihke na traku, 

ki so privzeto skriti. Prikažemo jih po potrebi preko Excelovih možnosti. Med opravila 

upravljanja, spada tudi kopiranje makrov med delovnimi zvezki in upravljanje različic istega 

delovnega zvezka.  

 Ustvarjanje delovnega zvezka  
Nov delovni zvezek ustvarimo tako, da odpremo Microsoft Excel 2016 ter izberemo možnost 

Prazen delovni zvezek ali pa pritisnemo kombinacijo tipk Ctrl+N (Slika 10).  

 

Slika 10: Ustvarjanje delovnega zvezka 

 Ustvarjanje in shranjevanje delovnega zvezka iz predloge 

po meri  
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V Microsoft Excelu 2016 imajo predloge pomembno funkcijo. Ustvarjanje predloge po meri je 

zelo koristno, če pripravljamo poročila, račune, zbiramo informacije... Nekaj predlog najdemo 

že ob zagonu Excela. Želene predloge lahko najdemo tudi s pomočjo iskalnika na vrhu.  

 
Iz predloge Račun za storitev bomo ustvarili delovni zvezek in ga prilagodili svojim 

potrebam ter ga shranili kot predlogo. Najprej odpremo Microsoft Excel 2016. Na vrhu 

je iskalnik, kjer vpišemo Računi. Kliknemo Enter in se nam prikaže seznam predlog. 

Poiščemo predlogo Račun za storitev (Slika 11). 

 

 
Slika 11: Iskanje predloge Račun 

Kliknemo na predlogo Račun za storitev in gumb Ustvari (Slika 12). 

 

 
Slika 12: Ustvarjanje predloge Račun 

Ko imamo predlogo ustvarjeno, vpišemo potrebne podatke, ki jih bomo vedno 

potrebovali in shranimo. Predlogo shranimo tako, da se postavimo pod 

Datoteka>Shrani kot in poiščemo mesto kam bomo shranili naš delovni zvezek. 

Odpre se nam pogovorno okno, kjer vpišemo ime našega delovnega zvezka, ter 

izberemo Vrsta datoteke: Excelova predloga (Slika 13).  
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Slika 13: Izberemo vrsto datoteke Excelova predloga 

 
Namesto vpisovanja ključne besede v iskalno okence, imamo na voljo pod 

okencem predlagane besede za iskanje. Tako lahko kliknemo na želeno 

besedo in že se nam prikaže seznam predlog.  

    

 

 Referenčni podatki v drugem delovnem listu 
Med vnašanjem podatkov v delovni list, se bomo v istem delovnem zvezku morda morali 

sklicevati na celico ali območje v drugem delovnem listu. Takšno strategijo lahko uporabimo 

na primer ko ustvarimo povzetek podatkov na enem delovnem listu, na podlagi podatkov iz 

drugega delovnega lista (osnovna načela za tovrstne sklice so formule, ki so podobne tistim, ki 

se sklicujejo na podatke v delovnem listu).  

Splošna oblika sklica na celico v drugem delovnem listu je »ImeDelovnegaLista!NaslovCelice«. 

Za imena delovnih listov, ki vsebujejo enega ali več presledkov, ime delovnega lista zapišemo 

v narekovajih, in sicer: 'ImeDelovnegaLista'!NalovCelice. 

 
V našem primeru bomo pokazali kako prenesemo podatke iz enega lista na drugega, 

in sicer z uporabo sklica. Postavimo se na list Povzetek v celico C5. Zapišemo formulo 

='ZDA'!C4 in Enter. V primeru, da se nam prikaže okno v katerem moramo izbrati 

naš delovni zvezek, ga izberemo in potrdimo (Slika 14).  

 
Slika 14: Povezava v istem delovnem zvezku 

 

 
Lahko se sklicujemo tudi na obseg celic v drugem delovnem listu. V našem 

primeru lahko seštejemo stolpec ZDA za leto 2018,  in sicer s formulo 

=SUM('ZDA'!B4:B6). 
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 Referenčni podatki v drugem delovnem zvezku 
Postopek za navajanje podatkov v drugem delovnem zvezku je skoraj enak kot pri navajanju 

podatkov v drugem delovnem listu istega delovnega zvezka. Razlika je v tem, da se nanaša na 

celice v drugem delovnem zvezku, zato moramo dodati še ime delovnega zvezka v oglatih 

oklepajih ([]), pri čemer morata biti oba delovna zvezka odprta. 

 
V naslednjem primeru bomo podatke povezali iz enega delovnega zvezka v drug 

delovni zvezek. Odpremo oba delovna zvezka. V našem primeru se postavimo na 

celico C8 in vpišemo =([StrukturavhodnihTNI]ZDA!B10) ter kliknemo Enter (Slika 

15).  

 
Slika 15: Povezava z drugim delovnim zvezkom 

 
Hiter način povezovanja med listi in delovnimi zvezki je, da podatke kopiramo 

in nato prilepimo s povezavo (Slika 16). 

 
Slika 16: Ikona, ko želimo prilepit povezane podatke 

 

 Uporaba strukturiranih referenc v tabelah 
Ko oblikujemo formule v Excelovi tabeli, lahko namesto celice uporabimo imena stolpcev. 

Rezultat je formula, ki jo je lažje brati in še lažje napisati. Tako namesto absolutne referenčne 

celice, kot je na primer $C$5:$C$67, uporabimo referenco kot je Sales[ItemPrice]. Excel ne 

upošteva naslovne vrstice kot vrednosti. Prav tako se ob vnosu novih zapisov formule 

samodejno prilagodijo in jih ni potrebno ročno spreminjati.  

Sintaksa za sklicevanje na polja v Excelovi tabeli: 

TableName[FieldName] 

Komponenta Opis  

TableName (ime tabele) Ime tabele je poljubno ime, ki ga damo 

tabeli. Vključuje: stranke, naročila, prodajo. 

FieldName (ime polja) Ime polja v osnovni vrstici tabele se nanaša 

na vse celice v imenovanem stolpcu. Ni nam 

potrebno določiti začetka in konca območja 

celic. Ime polja se piše v oglatih oklepajih [ ]. 

Vključuje: datume, priimke, prodajno ceno. 

Tabela 1: Sintakse za sklicevanje 
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Microsoft Excel prepozna štiri konstante, ki se nanašajo na isto glavno celico v tabeli, ki jo lahko 

uporabljamo, kadar je primerno, da zamenjamo imena polj. Te konstante so opisane v spodnji 

tabeli: 

Konstanta Opis  

#All Niz vseh celic v tabeli. 

#Data Niz vseh celic, ki vsebujejo podatke, razen 

naslovne vrstice na vrhu in polno ali delno 

vrstico, ki se lahko prikažejo na koncu. 

#Headers Niz vseh celic v prvi vrstici v tabeli. 

#Totals Niz vseh celic, kjer se prikažejo vsote, to je 

običajno najbolj desni stolpec tabele, kjer je 

uporabljena funkcija SUM. 

Tabela 2: Konstante 

S takšnim vnašanjem formul ne potrebujemo ukazov »Zapolni« ali »Kopiraj« in lahko 

prihranimo veliko časa, še posebej, če imamo veliko vrstic. Tudi, če spremenimo formulo, se 

sprememba odraža v celotnem stolpcu. 

 
V ustvarjeni tabeli bomo dodali dodaten izračun. Najprej vstavimo nov stolpec. To 

storimo tako, da v stolpec desno od tabele vpišemo naslov stolpca (Skupaj). Tabela 

se razširi samodejno (Slika 17). 

 

  
Slika 17: Ustvarjen dodaten stolpec Skupaj 

 
Nov stolpec lahko dodamo tudi z ukazi. Osnovno>Vstavljanje>Vstavi 

stolpec tabele na desno. 

 

Vstavimo željeno formulo, v našem primeru želimo izračunati vsoto, zato bomo 

zapisali =SUM in izberemo celici B4 in C4. Izpiše se formula: 

=SUM(Tabela1[@[Izvoz blaga]:[Uvoz blaga]]) (Slika 18).  
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Slika 18: Zapisana formula 

Ko pritisnemo Enter, se nam samodejno zapolnijo vse celice v stolpcu (Slika 19). 

 

 
Slika 19: Izpolnjen stolpec Skupaj 

 
Če želimo formulo prenesti ali vnesti v stolpec tabele, ki že vsebuje podatke, 

se izračunan stolpec ne ustvari samodejno. Prikaže se nam gumb Možnosti 

samopopravkov. Ta nam ponuja možnost za prepis podatkov in ustvarjanje 

izračunanega stolpca.  Če želimo novo formulo, ki je drugačna od obstoječih 

formul v izračunanem stolpcu, se stolpec samodejno posodobi. V gumbu 

Možnosti samopopravkov lahko izberemo razveljavitev posodobitve in 

lahko obdržimo le novo formulo. 
 

 Prikazovanje skritega zavihka na traku 
V Excelu se večina zavihkov prikaže na traku ali pa se samodejno prikažejo, ko opravljamo 

določena opravila, recimo delo s tabelami ali grafi. Nekatere zavihke pa moramo sami prikazati 

na traku, kot je na primer Razvijalec (pozneje jih seveda lahko tudi odstranimo). 

 
Kot primer prilagajanja traku, bomo na trak dodali zavihek Razvijalec. V programskem 

oknu delovnega zvezka levo zgoraj kliknemo Datoteka (Slika 20). 

 

Slika 20: Gumb Datoteka 

Na vertikalni navigaciji čisto spodaj kliknemo na Možnosti (Slika 21).  
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Slika 21: Gumb Možnosti 

Odpre se nam okno Možnosti Excela, kjer izberemo Prilagoditev traku. Na levi strani 

si nastavimo naslednje: Prilagodite trak: Glavni zavihki. V stolpcu nastavimo kljukico 

pri Razvijalec in kliknemo V redu (Slika 22). 

 

Slika 22: Podokno Možnosti Excela 

 
Med glavnimi zavihki lahko ustvarimo tudi Nov zavihek in ga poljubno 

poimenujemo. Vstavimo lahko tudi poljubno skupino, ki pa ji lahko izberemo 

tudi ikono.  Kadar bi želeli zavihek skriti, zgolj odstranimo kljukico pred 

imenom zavihka. 
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 Upravljanje različic delovnega zvezka 
Office 2016 vključuje tudi funkcijo shranjevanja informacij vsakih nekaj minut, odločitev koliko, 

je na nas. Privzeta nastavitev je vsakih 10 minut. Ta funkcija je uporabna, če se Excel (ali drug 

Officeov program) nepričakovano zapre, ali če po pomotoma zapremo datoteko, brez da bi jo 

shranili ali pa če pride do izpada električne energije. V katerem koli primeru se nam ob 

ponovnem odprtju Excela prikaže Podokno za obnovitev dokumenta, kjer lahko obnovimo 

datoteko. 

 
Kot primer bomo nastavili 1 minuto shranjevanja in poiskali ne shranjen delovni 

zvezek. Odprimo Excel Datoteka>Možnosti>Shranjevanje. Nastavimo Shrani 

informacije o samoobnovitvi vsakih 1 minut. Nastavimo tudi kljukico pri Če 

zaprem brez shranjevanja, obdrži zadnjo samodejno shranjeno različico. 

Izberemo tudi Mesto datoteke samoobnovitve, kjer bomo zbirali neshranjene 

delovne zvezke (Slika 23). 

 
Slika 23: Shranjevanje delovnih zvezkov 

Dostop do neshranjenih datotek delovnega zvezka (če je na voljo) je z uporabo gumba 

Upravljanje delovnega zvezka. Kliknemo na Datoteka>Informacije>Upravljanje 

delovnega zvezka>Obnovi neshranjene delovne zvezke (Slika 24).  

 

 
Slika 24: Obnovitev neshranjenih delovnih zvezkov 

Odpre se nam pogovorno okno, kjer izberemo neshranjen delovni zvezek in potrdimo 

z Odpri (Slika 25). 
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Slika 25: Pogovorno okno kjer izberemo neshranjen delovni zvezek 

Odpre se nam neshranjen delovni zvezek in ga shranimo, saj neshranjen delovni 

zvezek ni neomejeno na voljo. 

 
Obstaja tudi možnost brisanja neshranjenih delovnih zvezkov. To storimo 

tako, da se postavimo pod Datoteka>Informacije>Upravljanje delovnega 

zvezka>Izbriši vse neshranjene delovne zvezke.  
 

3.2 Omejevanja urejanja delovnih zvezkov 

Microsoft Excel 2016 nam ponuja tudi možnost izračuna, s katerim lahko določimo ali želimo, 

da se formula izračuna samodejno (privzeta nastavitev) ali ročno. Lahko tudi določimo, da se 

podatkovne tabele v velikem delovnem zvezku preskočijo in se samodejno posodobijo samo 

podatki iz delovnih listov. Seveda pa obstaja tudi možnost ročne posodobitve.  

Delovne zvezke v skupni rabi lahko zaščitimo tako, da omejimo njihovo urejanje. Nastavimo 

lahko kdo lahko odpre in/ali uporabi podatke v delovnem zvezku in dodelimo geslo za ogled 

in/ali shranjevanje sprememb v delovnem zvezku.  Prav tako pa lahko zagotovimo tudi dodatno 

zaščito za določene delovne liste ali elemente delovnega zvezka z ali brez uporabe gesla.  

 Nastavitev možnosti izračuna 
Vedno, ko v Excelu vnesemo formulo in jo potrdimo, Excel samodejno preračuna podatke. Ta 

način je uporaben za majhne delovne liste. Kadar delamo z večjo količino podatkov imamo 

velik delovni list, kar lahko upočasni delovanje Excel-a. Da izklopimo samodejno izračunavanje, 

nam Excel ponuja dva načina:  

• Na zavihku Formule>Možnosti izračuna. 

• Na zavihku Datoteka>Možnosti>Formule>Možnosti računanja. 

Izračunavanje je postopek računanja formul, ki vrnejo rezultate kot vrednosti celic s formulami. 

Microsoft Excel 2016 samodejno preračuna formule, če so bile spremenjene celice, od katerih 

je odvisna formula. S tem se izognemo nepotrebnim izračunom, s katerim bi izgubljali čas in bi 

lahko upočasnili delovanje računalnika. Gre za privzeto obnašanje ob prvem odpiranju ali 
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urejanju delovnega zvezka. Kljub temu pa lahko nadziramo, kdaj in kako naj Excel preračuna 

formulo. 

V vsakem primeru so nam na voljo tri možnosti izračuna: 

• SAMODEJNO – to je privzeti način izračuna, kar pomeni, da Excel takoj ob vnosu 

preračuna in spremeni podatke. 

• SAMODEJNO, RAZEN PODATKOVNE TABELE – Excel samodejno izračuna formule, 

razen tistih, ki so povezane s podatkovnimi tabelami. Ta način je dober, če naš delovni 

list vključuje eno ali več podatkovnih tabel, saj upočasnjuje preračunavanje. 

• ROČNO – če izberemo ta način, nam Excel ne bo izračunal nobene formule dokler ne 

bomo preračunali ročno ali shranili delovnega zvezka. 

 

 

Slika 26: Možnosti izračuna 

Ko imamo vklopljen ročni način izračuna, se izračun prikaže v vrstici stanja. Kadarkoli 

spremenimo podatke v delovnem listu, je potrebno rezultate formul posodobiti.  

Kaj je iteracija? To je ponavljanje izračuna delovnega lista, dokler ni dosežen določen številski 

pogoj. Excel ne more samodejno izračunati formule, ki se neposredno ali posredno sklicuje na 

celico s formulo. To imenujemo krožni sklic. Če se formula sklicuje na svojo celico, moramo 

določiti, kolikokrat naj formulo preračuna. Število krožnih sklicev je neomejeno. Vendar pa 

lahko nadzorujemo največje število iteracij in količino sprejemljivih sprememb. 

Kako pa iterativni izračun ve kdaj se mora ustaviti? Če med iterativnim izračunom postane 

sprememba rešitve manjša od prejšnje vrednosti, pomeni, da se je približala rešitvi. Ker se 

formula morda nikoli ne bo približala ali pa se lahko zgodi po velikem številu iteracij, lahko v 

Excelu nastavimo, da se po vnaprej določenem številu iteracij ustavi. 

Če želimo omogočiti upravljanje iterativnih izračunov, kliknemo Datoteka>Možnosti>Formule, 

kjer imamo dva kontrolnika: 

• NAJVEČJE ŠTEVILO PONOVITEV – ta vrednost je število iteracij, po katerih Excel sam 

ustavi izračun, če ni prišlo do rešitve. Privzeta vrednost je 100.  

• NAJVEČJA SPREMEMBA – to vrednost Excel uporablja za ugotavljanje, ali se je iterativni 

izračun približal rešitvi. Če je sprememba v formuli rezultat ene iteracije manjša od te 

vrednosti, Excel meni, da je formula rešena in ustavi ponovitev. Privzeta vrednost je 0,01, 

vendar pa jo lahko zmanjšamo (na primer na 0,0001 ali 0,00001), če potrebujemo večjo 

natančnost. 
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Medtem ko Excel opravlja iterativni izračun, zaustavi izračun takoj, ko pride do največje 

vrednosti iteracij ali do maksimalne spremenjene vrednosti (odvisno kaj se zgodi prej). 

 
V tem primeru si bomo pogledali kako deluje ročno izračunavanje. Najprej si oglejmo 

delovanje Samodejnega izračunavanja. V našem primeru, ob spremembi vrednosti 

celice, ki je Product ID, Excel sam izračuna podatke, ki so primerne za Product ID (v 

našem primeru imamo vrednost 45) in jih izračuna za Product, Price, In Stock, On 

Order, Reorder Level, Value of Inventory, Value on Order, Average Reorder Cost (Slika 

27). 

 
Slika 27: Izračunan »Product ID 45« 

Če pa želimo, da nam Excel ne izračuna teh podatkov, moramo nastaviti na ročno 

izračunavanje, postavimo se na zavihek Formule>Možnosti izračuna>Ročno (Slika 

28). 

 
Slika 28: Možnosti izračuna, Ročno 

 

Če spremenimo Product ID na 18, vidimo, da nam Excel ni preračunal podatke, saj so 

podatki ostali enaki za Product ID 45 (Slika 29). 

 
Slika 29: Spremenjen Product ID na 18 

Če želimo, da nam sedaj Excel izračuna vse podatke, se postavimo na zavihek 

Formule>Izračunavanje lista, ali pa preprosto kliknemo Shift+F9 (Slika 30). 
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Slika 30: Gumb Izračunavanje lista 

Sedaj nam je Excel preračunal podatke za Product ID 18 (Slika 31). 

 
Slika 31: Preračunani podatki 

 
Če želimo izračunati celoten delovni zvezek se postavimo na zavihek 

Fomule>Izračunaj ali pa preprosto klikemo F9 (Slika 32). 

 

Slika 32: Gumb za izračunavanje celotnega delovnega zvezka 
 

 
Prikazali bomo še primer, kako deluje iterativno izračunavanje. V tem primeru imamo 

prihodke, stroške, plače in čisti dobiček. Želimo izračunati plače, vendar jih ne moremo 

izračunati dokler nimamo čistega dobička. V celici B4 zapišemo formulo =B1-B2-B3 

(Slika 33). 

 
Slika 33: Izračunavanje celice B4 

Kliknemo Enter in dobimo 900.000,00€, celica B3 ostane prazna. Sedaj jo želimo 

izračunati tako, da vanjo vpišemo =0,1*B4 in Enter. Ko potrdimo, nas Excel opozori, 

da obstaja več krožnih sklicev (Slika 34). 

 

 
Slika 34: Opozorilo o obstajanju več krožnih sklicev 
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Kliknemo V redu in Excel nam z modro obarvano puščico prikaže za katere celice gre 

(Slika 35). 

 
Slika 35: Celice, ki jih povezuje modra puščica 

Sedaj kliknemo na Datoteka>Možnosti>Formule in pri Omogoči iterativni izračun, 

damo kljukico. Največje število ponovitev (100) in Največja sprememba (0,001), bomo 

pustili na privzeto ter potrdimo z V redu (Slika 36). 

 
Slika 36: Dodajanje kljukice pri Omogoči iterativni izračun 

Ko smo potrdili je Excel izvedel iteracijo in dobili smo rezultat za plače in čisti dobiček 

(Slika 37). 

 
Slika 37: Izvedena iteracija Excela 

 Zaščita delovnega lista 
Pogosto delovne zvezke uporablja več zaposlenih, zato je delovni list do katerega dostopa več 

uporabnikov, priporočljivo ustrezno zaščititi. S tem preprečimo, da uporabnik ne bi po pomoti 

ali namerno spremenil, premaknil ali izbrisal pomembnih podatkov.  

 
Kot primer bomo zaščitili nekaj celic v delovnem listu. Najprej označimo celice, ki jih 

drugi uporabniki lahko spreminjajo. Za uporabo te funkcionalnosti pritisnemo desni 

gumb na miški in izberemo Oblikovanje celic. Postavimo se pod zavihek Zaščita in 

odstranimo kljukico pri Zakljenjena in potrdimo z V redu (Slika 38).  

 
Slika 38: Podokno Oblikovanje celic, zavihek Zaščita 

Nato se postavimo na Osnovno>Oblika>Zaščiti list in dvakrat vpišemo geslo ter 

potrdimo z V redu.  
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Za odstranitev zaščite se postavimo pod Osnovno>Oblika>Odstrani zaščito lista, 

vpišemo geslo in ponovno potrdimo z V redu. 

 Zaščita delovnega zvezka 
Dodeljevanje gesla je torej učinkovit način za preprečevanje uporabnikom za odpiranje 

delovnega zvezka. Če želimo zaščititi celoten delovni zvezek, lahko zahtevamo geslo za 

odpiranje in ogled delovnega zvezka ter določimo drugo geslo za spremembo podatkov v 

delovnem zvezku. Gesla, ki veljajo za celoten delovni zvezek, nam zagotavljajo optimalno 

varnost naših podatkov. 

Gesla za Excel lahko vsebujejo največ 255 znakov. To pa so lahko črke, številke, presledki in 

simboli. Gesla moramo pravilno vpisati, saj so občutljiva na velike in male črke. Če je mogoče, 

si moramo izbrati močno geslo, ki si ga bomo zapomnili in nam ga ne bo treba zapisovati. 

Močno geslo je tisto geslo, ki združuje velike in male črke, številke in simbole. Geslo, ki je 

sestavljeno iz 14 ali več znakov velja za varnejšo. Za geslo si ni primerno izbrati datum rojstnega 

dne, hišne številke ali imena hišnih ljubljenčkov, saj zagotavljajo malo zaščite. Hitro pa se lahko 

te informacije najdejo tudi na spletu. 

Pomembno je, da si zapomnimo gesla, ki so dodeljena delovnim zvezkom ali delovnim listom. 

Če gesla pozabimo, jih Microsoft ne more obnoviti. Po potrebi si jih lahko zapišemo, vendar jih 

shranimo vstran od informacij, ki jih želimo zaščititi.  

 
V tem primeru bomo zaščitili celoten delovni zvezek z geslom. Postavimo se na 

Datoteka>Informacije>Zaščiti zvezek>Šifriraj z geslom (Slika 39). 

 

Slika 39: Šifriranje dokumenta z geslom 

Prikaže se nam podokno Šifriranje dokumenta, kjer vpišemo geslo in potrdimo z V 

redu, nato geslo ponovno vpišemo, potrdimo in naš delovni zvezek shranimo (Slika 

40). 
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Slika 40: Podokno Šifriranje dokumenta 

Vedno, ko bomo želeli odpreti naš delovni zvezek, bo Excel sam zahteval naše geslo, 

zato je pomembno, da gesla ne pozabimo (Slika 41).  

 

 
Slika 41: Podokno za geslo 

  Delovni zvezek v skupni rabi 

 
V primeru bomo pokazali kako damo delovni zvezek v skupno rabo. Odprimo delovni 

zvezek, ki ga želimo deliti. V zgornjem desnem kotu kliknemo Skupna raba (Slika 42).  

 

 
Slika 42: Gumb Skupna raba 

Na levi strani se nam prikaže polje. Če želimo sodelovati z drugimi, moramo najprej 

shraniti kopijo datoteke na mesto v spletu. Kliknemo Shrani v oblak (Slika 43). 

 

 
Slika 43: Gumb Shrani v oblak 

Nato se nam prikaže opcija za mesto shranjevanja. V našem primeru bomo shranili v 

OneDrive – Personal (Slika 44). 
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Slika 44: Shranjevanje kopije v OneDrive - Personal 

Po postopku shranjevanja se nam na levi strani prikaže polje, kjer dodamo osebe. 

Dodamo kdo lahko recimo ureja in kdo si lahko samo ogleduje, dodamo lahko tudi 

sporočilo in vidimo kdo je lastnik. Najprej moramo povabiti osebe, ki jih lahko vpišemo 

ali dodamo preko gumba (Slika 45). 

 
Slika 45: Gumb za dodajanje oseb 

Nato se nam prikaže podokno, kjer lahko izberemo osebe. Na vrhu vpišemo iskano 

osebo in ko se nam prikaže, nanjo dvakrat kliknemo in nato spet lahko iščemo osebe. 

Izbrane osebe lahko vidimo na dnu podokna. V našem primeru imamo tri osebe, 

kliknemo V redu (Slika 46).  

 
Slika 46: Iskanje oseb in pogled 

Ko imamo izbrane osebe, kliknemo gumb Daj v skupno rabo (Slika 47). 
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Slika 47: Dajanje delovnega zvezka v skupno rabo 

V polju se nam prikažejo osebe, ki smo jih dodali (Slika 48). 

 
Slika 48: Dodane osebe za urejanje delovnega zvezka 

Uporabnika odstranimo tako, da se postavimo nanj, kliknemo desni gumb in klinkemo 

Odstrani uporabnika (Slika 49). 

 

 
Slika 49: Odstranjevanje uporabnika v skupni rabi 

 
Delovni zvezek lahko delimo tudi preko povezave in jo pošlemo po elektronski pošti. 

Povezavo lahko pridobimo tako, da kliknemo Skupna raba in shranimo kopijo 

delovnega zvezka v oblak (Shrani v oblak). Na dnu prikazanega polja kliknemo 

Pridobi povezavo za skupno rabo (Slika 50).  
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Slika 50: Gumb Pridobi povezavo za skupno rabo 

Nato imamo dve možnosti. Ustvarimo lahko povezavo za urejanje ali povezavo samo 

za ogled (Slika 51).  

 
Slika 51: Gumb Ustvari povezavo za urejanje in gumb Ustvari povezavo »Samo za 

ogled« 

Ob kliku na gumb se nam prikaže povezava in gumb Kopiraj (Slika 52). Povezavo lahko 

kamorkoli prilepimo oziroma pošljemo osebam. 

 

 
Slika 52: Prikazani sta povezavi do delovnega zvezka 
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  Sledenje spremembam v delovnih zvezkih v skupni rabi  
Ko so delovni zvezki v skupni rabi, je pomembno, da se vidijo spremembe, ki jih vsak uporabnik 

naredi. Za to lahko vklopimo funkcijo Sledi spremembam. Pomembno je, da delovni zvezek, 

ki ga delimo v skupno rabo, zaščitimo z geslom. Tako preprečimo, da si uporabniki sami 

izklopijo sledenje spremembam. Vsaka sprememba, ki jo naredijo, je zabeležena v delovnem 

zvezku. V primeru, da izklopimo sledenje sprememb, delovni zvezek več ni v skupni rabi. 

Po tem, ko je bil delovni zvezek v skupni rabi urejen, lahko preprosto ugotovimo katere celice 

so bile spremenjene. Spremembe postanejo del zgodovine sprememb, vendar samo takrat, ko 

shranimo delovni zvezek. Če si premislimo pred shranjevanjem, lahko urejamo ali brišemo 

spremembe. Spremembe je potrebno shraniti, preden jih lahko sprejmemo ali zavrnemo. Ko 

smo shranili delovni zvezek in želimo izbrisati spremembo, lahko vnesemo nove podatke ali 

zavrnemo spremembo, ki smo jo naredili pred shranjevanjem.  

Preden želimo prenehati z deljenjem delovnega zvezka, se moramo prepričati ali so vsi 

uporabniki zaključili svoje delo, moramo pa tudi sprejeti ali zavrniti vse spremembe. V primeru, 

da ne shranimo sprememb, bo zgodovina delovnega lista ob prenehanju delitve dokumenta 

izbrisana. Priporočljivo je, da pred ostranitvijo statusa skupne rabe delovnega zvezka, 

natisnemo in/ali kopiramo zgodovino delovnega lista v drug delovni zvezek. 

 
Naredili bomo primer, v katerem bomo sledili spremembam, ki jih bodo naredili 

uporabniki, kateri bodo imeli dostop do delovnega zvezka v skupni rabi. 

Skupno rabo delovnega zvezka lahko naredimo preko zavikha Pregled>Skupna raba 

delovnega zvezka (Slika 53).  

 

 
Slika 53: Gumb Skupna raba delovnega zvezka  

Odpre se nam podokno kjer lahko urejamo in dodajamo. Pod zavihkom Urejanje 

lahko omogočimo spreminjanje več uporabnikom hkrati in vidimo kdo ima odprt 

delovni zvezek. Z gumbkom Odstrani uporabnika, lahko odstranimo osebe, ki imajo 

dostop do delovnega zvezka (Slika 54). 
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Slika 54: Podokno Skupna raba delovnega zvezka, zavihek Urejanje 

Na zavihku Dodatno imamo več nastavitev za delovni zvezek. Nastavili bomo, da 

želimo, da se zgodovina sprememb ohrani 30 dni (Slika 55).  

 

 
Slika 55: Ohranjanje zgodovine sprememb 

Spremembe želimo posodobiti samodejno vsakih 60 minut. Excel naj shrani tudi 

spremembe pri tem pa želimo tudi pogled na spremembe drugih uporabnikov (Slika 

56). 

 
Slika 56: Posodobi spremembe 

Lahko nastavimo tudi Sporne spremembe med uporabniki in Vključi osebni 

pogled. Potem, ko smo vse nastavili kliknemo V redu (Slika 57). 
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Slika 57: Podokno skupna raba delovnega zvezka, zavihek Dodatno 

Nato odpremo zavihek Pregled>Sledi spremembam>Označi spremembe (Slika 58). 

  

 
Slika 58: Zavihek Pregled 

Odpre se nam podokno Označevanje sprememb, kjer damo kljukico pri Sledi 

spremembam med urejanjem. Delovni zvezek je v skupni rabi. Pri tem lahko 

določamo: Kdaj, Kdo in Kje se naj označijo spremembe. V našem primeru bomo 

naredili Kdaj: Kadar koli, Kdo: Vsi in Kje pustimo prazno. S kljukico označimo tudi 

Spremembe označi na zaslonu (Slika 59). 

 
Slika 59: Podokno Označevanje sprememb 

Prikaže se nam opozorilo, da bomo s tem dejanjem shranili delovni zvezek. Kliknemo 

V redu (Slika 60). 

 
Slika 60: Opozorilo dejanja 
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V delovnem zvezku naredimo spremembo in celica se spremeni. Ko pa se postavimo 

na celico, pa se nam pokaže okvirček: kdo je spremenil celico, datum in čas spremembe 

ter katera celica se je spremenila, v našem primeru E19 iz 520,00 v 450,00 (Slika 61).  

 
Slika 61: Spremenjena celica ter okvirček s spremembami 

Shranimo spremembe. Sedaj si lahko nastavimo, da se nam vsaka sprememba vpiše 

na novem listu, kar je ob velikem številu sprememb zelo praktično. Torej Shrani>Sledi 

spremembam>Označi spremembe. Prikaže se nam podokno Označevanje 

sprememb in nastavimo kljukico pri Spremembe naštej na novem listu in potrdimo 

z V redu (Slika 62).  

 
Slika 62: Podokno Označevanje sprememb, s kljukico za spremembe naštete v novem 

listu 

 S tem smo dosegli, da se nam bodo spremembe samodejno vpisovale na novem 

delovnem listu. V našem primeru je to ena vrstica, saj smo naredili eno spremembo 

(Slika 63). 

 
Slika 63: Zapisane spremembe na novem delovnem listu 

V naslednjem koraku moramo spremembe sprejeti ali zavrniti. Pregled>Sledi 

spremembam>Sprejmi/zavrni spremembe, pokaže se nam podokno Izberite 

spremembe, ki jih želite sprejeti ali zavrniti. Določimo Kdaj, Kdo in Kje ter potrdimo z 

V redu (Slika 64). 
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Slika 64: Podokno Izberite spremembe, ki jih želite sprejeti ali zavrniti 

Nato se nam prikaže podokno Sprejem ali zavrnitev sprememb, kjer lahko sprejmemo 

in zavrnemo vse spremembe. V našem primeru bomo sprejeli vse, kliknemo Sprejmi 

vse (Slika 65). 

 
Slika 65: Podokno Sprejem ali zavrnitev sprememb 

Spremembam nehamo slediti tako, da se postavimo pod zavihek Pregled>Sledi 

spremembam>Označi spremembe in odstranimo kljukico pri Sledi spremembam 

med urejanjem. Delovni zvezek je v skupni rabi ter potrdimo. Prikaže se nam okno, 

kjer bomo preprečili skupno rabo delovnega zvezka, tako se bo zgodovina sprememb 

izbrisala in uporabnikom, ki urejajo ta delovni zvezek, bo onemogočeno shranjevanje 

sprememb. Potrdimo z Da (Slika 66). 

 
Slika 66: Preprečitev skupne rabe delovnega zvezka 

3.3 Nastavitev tiskanja 

Do nastavitev strani lahko dostopamo preko zavihka Postavitev strani, preko zavihka 

Datoteka>Natisni ali pa preprosto kliknemo Ctrl + P. Najprej lahko izberemo število kopij. 

Pod Lastnosti tiskalnika lahko nastavljamo tudi postavitev, papir in kakovost papirja. Na 

zavihku Postavitev pa lahko določimo usmerjenost, vrstni red strani in obliko strani (Slika 67). 

Sledi pa še možnost izbire barvnega tiskanja (Slika 68). 
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Slika 67: Zavihek Postavitev 

                                               

Slika 68: Zavihek Papir in kakovost 

Posebej lahko nastavimo tudi kaj točno želimo, da se natisne. Tako lahko izbiramo med 

naslednjimi možnostmi:  

• Natisni aktivne liste – natisnjeni bodo le aktivni listi 

• Natisni celoten delovni zvezek – natisnjen bo celoten delovni zvezek 

• Natisni izbor – natisnjen bo le trenuten izbor 

Določimo lahko tudi pokončno ali ležečo usmerjenost, velikost papirja in robove. Izbiramo pa 

lahko med naslednjimi robovi: 

• Široko 

• Ozko 

• Robovi po meri 

Pri tiskanju lahko izbiramo tudi med naslednjimi ukazi: Brez prilagajanja velikosti, Prilagodi list 

strani, Prilagodi vse stolpce strani, Prilagodi vse vrstice strani.  



Uporabniška navodila za napredno uporabo: Microsoft Excel 2016 
 

 

32 

 

Slika 69: Nastavitve tiskanja 

V podoknu Priprava strani imamo zavihke: Stran, Robovi, Glava/Noga in List (nekatere 

nastavitve imamo lahko že določene, saj smo si jih določili v prejšnjih korakih). 

 

Slika 70: Podokno Priprava strani 

Na zavihku Glava/Noga lahko naredimo glavo in nogo po meri ter možnosti oštevilčevanja 

(Slika 71).  

 

Slika 71: Priprava strani, zavihek Glava/Noga 

Zadnji zavihek v podoknu Priprava strani je List. Tukaj lahko določimo Območje tiskanja, 

Natisni naslove, Natisni in Vrstni red strani (Slika 72). 
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Slika 72: Priprava strani, zavihek List 

 
V tem primeru imamo velik delovni list, ki ga želimo natisniti na eno stran. Najprej 

lahko preverimo prelom strani. Postavimo se na zavihek Ogled>Predogled preloma 

strani. V predogledu vidimo, da je naš delovni list s črtkano modro črto razdeljen na 

4 natisnjene strani (Slika 73).  

 

 
Slika 73: Predogled preloma stani 

 

Nato se postavimo na to modro črtkano črto in jo povlečemo desno. S tem stran 

razširimo in dobimo eno stran (Slika 74). 
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Slika 74: Stran tiskanja 

Da preverimo kako naš list izgleda in koliko strani imamo, kliknemo 

Datoteka>Natisni. V predogledu tiskanja vidimo kako bo naša stran natisnjena in 

levo spodaj vidimo koliko strani imamo (Slika 75). 

 

 
Slika 75: Predogled tiskanja 

 
V naslednjem primeru bomo tabelo natisnili tako, da se bo na vrhu vsake strani 

natisnila naslovna vrstica tebele. Najprej označimo celo tabelo, lahko si pomagamo s 

Ctrl +A in se postavimo na zavihek Postavitev strani. Kliknemo na Natisni naslove 

(Slika 76). 

 

Slika 76: Zavihek Postavitev strani 

Prikaže se nam podokno Priprava strani. Poiščemo Vrstice, ki naj se ponovijo na 

vrhu in desno kliknemo na ikono (Slika 77).  
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Slika 77: Podokno Priprava strani 

Izberemo polja na delovnem listu, v našem primeru prva vrstica (Slika 78) in kliknemo 

V redu.  

 

Slika 78: Izbrane vrstice 

Postavimo se v predogled tiskanja Datoteka>Natisni in označeno vrstico na obeh 

listih (Slika 79). 

 

Slika 79: Predogled tiskanja 
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4 Uporaba podatkovnih oblik 

po meri in postavitve 

4.1 Ustvarjanje podatkovnih oblik po meri 

Za lažjo berljivost delovnih listov je najbolje, da si podatke prikažemo v obliki, ki je logična, 

dosledna in enostavna. Za izboljšanje sloga preglednice lahko uporabimo na primer znak za 

Euro, Dolar, odstotek, vejice… Vendar pa si lahko ustvarimo številske in datumske formate po 

meri, s katerimi lahko natančno prikažemo vrednosti delovnega lista.  

Ti vgrajeni številski formati nam omogočajo nadzor nad tem, kako so naše številke prikazane, 

vendar pa imajo svoje omejitve. Na primer Euro (€), Dolar ($), odstotek (%)… 

Če želimo odstraniti te omejitve moramo ustvariti lastne številčne oblike po meri. To lahko 

storimo tako, da uredimo obstoječ format ali pa jih naredimo iz nič.  

Vsaka Excelova numerična oblika, bodisi vgrajena ali prilagojena ima naslednjo skladnjo: 

pozitivna oblika; negativna oblika; ničelna oblika; tekstovna oblika 

Imamo štiri ločene dele s področij, ki določajo, kako so različne številke prikazane. Prvi del 

določa kako je prikazano pozitivno število, drugi del določa kako se prikaže negativno število, 

tretji del določa kako se prikaže nič in četrti del določa kako je prikazano besedilo. Če izpustimo 

enega ali več teh delov, so številke, kot so prikazane v tabeli: 

Število uporabljenih delov Oblikovna sintaksa 

Tri pozitivna oblika; negativna oblika; ničelna oblika 

Dva  pozitivna in ničelna oblika; negativna oblika 

Ena  pozitivna, negativna in ničelna oblika 

Tabela 3: Oblikovne sintakse 

V naslednji tabeli imamo navedene posebne simbole, ki jih uporabljamo za vsakega od teh 

delov: 

Simbol Opis 

# Prikaže številko točno takšno, kot je bila vnesena. Če ni nobene 

vnesene številke, ni prikazano ničesar. Na primer, če je oblika celice 

### in vpišemo 25, se v celici prikaže 25.  

0 Prikaže številko točno takšno, kot je bila vnesena. Če ni vnesena 

nobena številka prikaže 000. Na primer, če vnesemo 25, se v celici 

prikaže 025. 
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? Prikaže številko točno takšno, kot je bila vnesena. Če ni vnesena 

nobena številka prikaže presledek. Na primer, če je oblika celice 0??? 

in vpišemo 25, se v celici prikaže 0 25. 

. (pika) Za lociranje decimalne vejice. Na primer, če je oblika celice #. # 0 in 

vpišemo 34.5, bo Excel v celici prikazal 34.50. 

, (vejica) Za lociranje ločila števil prvih tisoč. Na primer, če je oblika celice #, ### 

in vpišemo 12345, se nam bo v celici prikazalo 12,345. 

% Na primer, če je oblika celice #% in vpišemo .75, se nam v celici prikaže 

75%.  

E+ e+ E- e- Prikaže število v specifični obliki. E- in e- prikaže minus eksponentno 

ter E+ in e+ prikaže plus eksponentno. Na primer, če je oblika celice 

0.0E-00 in vpišemo 0.0000012, se v celici prikaže 1.2E-06. Če je oblika 

celice 0.00E+00 in vpišemo 123456789, se nam v celici izpiše 1.23E+08. 

/ Na primer, če je oblika celice 0/0 in vpišemo .75, se nam v celici prikaže 

3/4. 

$ ( ) : - + <space> Prikaže nam znak. Na primer, če je oblika celice $##0.00 in vpišemo 

123.5, se nam v celici prikaže $123.50. 

* Pomeni, da nam ponovi katerikoli znak, ki je zapisan za zvezdico. Ne 

zamenjuje drugih simbolov ali številk. Na primer, če je oblika celice #*. 

in vpišemo 123, se nam v celici prikaže 123…….. (pike se nadaljujejo, 

dokler se celica ne napolni). 

_ (podčrtaj) Vstavi prazen prostor širine, ne glede na kateri znak sledi podčrtaju. 

Pogosto nam to pomaga pri poravnavi številk. Na primer, če imamo 

obliko celice _(#.00 se nam vstavi prazen prostor pred oklepajem, torej 

na začetku prikazane vrednosti.  

\ Na splošno uporabljamo ta znak za znake kot sta na primer # ali @, če 

vnesemo samo en znak, bo Excel prikazal ta znak. Na primer, če je 

oblika celice #.##M in vpišemo 1.23, se  nam v celici prikaže 1.23M. 

“tekst” Prikaže besedilo, ki je v narekovajih. Na primer, če je oblika celice 

“Del“\#00-0000 in vpišemo 123456, se nam v celici prikaže Del #12-3456. 

@ Prikaže besedilo celice. Na primer, če je oblika celice @”vnos” in 

vpišemo kredit, se nam v celici prikaže kredit.   

[barva] Prikaže vsebino celice v določeni barvi. Na primer, če je oblika celice 

0.00[zelena];0.00[rdeča], bo Excel pobarval celice, ki so pozitivne z 

zeleno barvo in negativne celice z rdečo barvo. Vnaprej določene 

barve, ki jih lahko uporabimo so črna, bela, rdeča, zelena, modra, 

rumena, škrlatna in sinja barva, barvne oznake pa so od barve 8 do 

barve 55. 

Tabela 4: Simboli 
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V naslednji tabeli imamo navedene simbole za oblikovanje datumov in časa: 

Datumski simboli Opis 

d Številka dneva brez ničle (od 1 do 31). 

dd Številka dneva z ničlo (od 01 do 31). 

ddd Kratica za tri črke dneva. Na primer Pon. 

dddd Polno ime dneva. Na primer Ponedeljek. 

m Številka meseca brez ničle (od 1 do 12). 

mm Številka meseca z ničlo (od 01 do 10). 

mmm Kratica za tri črke meseca. Na primer Avg. 

mmmm Polno ime meseca. Na primer Avgust. 

yy Dvomestno leto (od 00 do 99). 

yyyy Celotno leto (od 1900 do 2078). 

Tabela 5: Datumski simboli 

Časovni simboli Opis 

h Ura brez nič (od 0 do 24). 

hh Ura z nič (od 00 do 24). 

m Minuta brez nič (od 0 do 59). 

mm Minuta z nič (od 00 do 59). 

s Sekunda brez nič (od 0 do 59). 

ss Sekunda z nič (od 00 do 59). 

AM/PM, am/pm, A/P Prikaže 12-urni čas. 

/ : . –  Simboli se uporabljajo za ločevanje datumov in časa. 

[barva] Prikaže datum ali čas v določeni barvi. 

Tabela 6: Časovni simboli 

Excel shrani vsako obliko, ki jo naredimo. Če menimo, da imamo preveč oblik po meri, jih lahko 

tudi izbrišemo.  

Za odpiranje pogovornega okna oblikovanja celic imamo na voljo več načinov, na primer: 

• Zavihek Osnovno>Oblika>Oblikuj celice 

• V celci Desni klik na miški>Oblikuj celice 

• Ctrl + 1 

 

 
V našem primeru bomo oblikovali celice tako, da bodo številke in metri v eni 

celici. Postavimo se na celico, ki jo želimo oblikovati in gremo pod zavihek 

Osnovno>Oblika>Oblikuj celice. Odpre se nam podokno Oblikovanje celic, se 

postavimo pod zavihek Številke in izberemo Po meri. Kot vidimo imamo nekaj 

oblik  že na voljo. V našem primeru bomo izbrali #.##0 (Slika 80).  
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Slika 80: Podokno Oblikovanje celic 

Nato se postavimo v okvirček pod Vrsta in nadaljujemo zapis: “ metrov“. 

Pomembno je, da za prvim narekovajem naredimo presledek (Slika 81). 

 

 
Slika 81: Oblikovanje celice po meri 

Celici bomo dodali tudi polnilo. V podoknu Oblikovanje celic se postavimo na 

zavihek Polnilo in izberemo poljubno barvo, v našem primeru, bomo izbrali 

rumeno. Ko smo celico oblikovali potrdimo z V redu (Slika 82). 
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Slika 82: Oblikovanje celice s polnilom 

Sedaj nam je Excel oblikoval celico tako, da imamo številko in tekst skupaj, ter 

polnilo rumene barve (Slika 83). 

 
Slika 83: Oblikovanje celice s polnilom 

Kot vidimo, nam je Excel oblikoval samo celico, ki smo jo označili in oblikovali. Če 

želimo oblikovati tudi druge celice tako, lahko to storimo z gumbom 

Preslikovalnik oblik. Najdemo ga pod zavihkom Osnovno>Preslikovalnik 

oblik (Slika 84). 

 
Slika 84: Gumb Preslikovalnik oblik 

Najprej označimo celico 118 metrov z rumenim polnilom in kliknemo 

Preslikovalnik oblik. Nato kliknemo celice, ki jih želimo enako oblikovati. V 

našem primeru bomo oblikovali celice od A4 do A15 (Slika 85). 
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Slika 85: Oblikovanje celic s preslikovalnikom oblik 

Stolpec B pa lahko preprosto označimo in izbrišemo.  

 

 
Medtem, ko oblikujemo celice lahko neprestanoma preverjamo, kako 

nam bo Excel izpisal našo obliko po meri. To vidimo v podoknu 

Oblikovanje celic, ko v Vrsti spreminjamo obliko in nad tem imamo 

Vzorec, ki nam kaže našo zapisano obliko (Slika 86). 

 

Slika 86: Vzorec oblikovanja celic 

 

 Ustvarjanje obrazcev po meri 
Obrazec je dokument, ki je narejen s standardno strukturo in obliko zapisa, ki omogoča lažje 

organiziranje in urejanje informacij.  

Natisnjeni obrazci vsebujejo navodila, oblikovanje, oznake in prazen prostor za pisanje, da 

lahko vnesemo podatke. Elektronski obrazci vsebujejo enaka navodila, kot natisnjeni obrazci. 

Za lažjo uporabo elektronski obrazci vsebujejo kontrolnike.  

Lahko ustvarimo uporabniški obrazec, ki je pogovorno okno po meri in po navadi vključuje 

enega ali več kontrolnikov ActiveX. 
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Kontrolniki za obrazce: 

Ikona Ime gumba Opis 

 
Oznaka Določa namen celice, polja z besedilom, prikaže opisno 

besedilo (naslov, napis, slike) ali pa kratka navodila. 

 
Polje skupine Podobne kontrolnike združi v eno vizualno enoto v 

pravokotniku z izbirno oznako. Po navadi so združeni 

izbirni gumbi potrditvena polja ali tesno povezane 

vsebine. 

 Gumb Zažene makro, ki izvede dejanje, ko ga klikne uporabnik. 

Tudi potisni gumb. 

 Potrditveno polje Vključi ali izključi vrednost, ki označuje nasprotno in 

nedvoumno izbiro. Na delovnem listu ali v polju skupine 

lahko izberemo več potrditvenih polj. Potrditveno polje 

je lahko: vklopljeno, izklopljeno in mešano (kombinacija 

vklopljenega in izklopljenega stanja).  

 Izbirni gumb Omogoča en izbor omenjenega nabora medsebojno 

izključujočih se izbir. 

 Polje s seznamom Prikaže seznam z eno ali več enotami besedila, med 

katerimi lahko uporabnik izbira. Polje s seznamom 

uporabljamo, kadar želimo prikazati veliko število 

možnosti, ki se med seboj razlikujejo. Tri vrste seznamov: 

Polje s seznamom z eno izbiro, Polje s seznamom z več 

izbori in Polje s seznamom z razširjenim izborom. 

 
Kombinirano polje Združi polje z besedilom in polje s seznamom, tako da 

nastane polje s spustnim seznamom. Uporabnik mora 

klikniti puščico navzdol, če želi prikazati seznam 

elementov. 

 
Drsni trak Drsni trak se pomika po obsegu vrednosti, ko kliknemo 

puščici za drsenje ali povlečemo drsni trak.  

 
Pomikalnik Poveča ali zmanjša vrednosti, kot so števila, čas ali 

datum. Če želimo povečati vrednost, kliknemo navzgor, 

če pa zmanjšati pa kliknemo navzdol. 

 
Polje z besedilom Omogoča, da v pravokotnik lahko vnašamo besedilo ali 

podatke, ki so vezane na celico. Lahko tudi predstavlja 

besedilo za branje. 

 Preklopni gumb Označuje stanje kot je Da/Ne, ali Vklopljeno/Izklopljeno. 

Potem, ko kliknemo gumb preklopimo z omogočenega 

v onemogočeno stanje ali obratno. 

 
Slika Vdela sliko, kot je bitna slika, JEPG ali GIF. 

Tabela 7: Kontrolniki za obrazce 
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V primeru bomo najprej dodali zavihek Obrazec na traku. Postavimo se pod 

Datoteka>Možnosti>Prilagoditev traku. V desnem stolpcu dodamo nov zavihek in 

ga preimenujemo v Obrazci. Nato izberemo pod Izberite ukaze v naboru: Ukazi, ki 

niso na traku, poiščemo Obrazec, kliknemo Dodaj in potrdimo z V redu (Slika 87). 

 

 
Slika 87: Dodajanje novega zavihka Obrazec 

Sedaj si lahko v prvo vrstico zapišemo katere podatke rabimo, v našem primeru A1: 

Ime, B1: Priimek, C1: Ulica, E1: Poštna št., E1: Mesto, F1: Država,, G1: E-pošta. Ko smo 

vnesli te podatke, jih označimo se postavimo pod Vstavi>Tabela ter označimo Moja 

tabela ima glave, potrdimo z V redu (Slika 88). 

 

 
Slika 88: Vrstica glave 

Potem se postavimo pod zavihek, ki smo ga prej ustvarili, v našem primeru je to 

Obrazec, nato se postavimo v eno celico, ki je del tabele. Kliknemo na ikono Obrazec 

(Slika 89). 

 
Slika 89: Ikona Obrazec 
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Prikaže se nam podokno, kjer lahko vpisujemo podatke, vpišemo podatke za eno 

osebo in kliknemo Nov ali puščico navzdol ter se podatki dodajo v tabelo in lahko 

vnašamo podatke za naslednjo osebo (Slika 90). 

 

 
Slika 90: Vstavljanje podatkov v podokno 

Potem, ko smo vstavili podatke so se nam ti prikazali v tabeli (Slika 91). 

 

 
Slika 91: Podatki vstavljeni preko obrazca 

 

 
Če želimo ustvariti obrazec po meri, si moramo najprej prikazati zavihek Razvijalec na 

traku. Datoteka>Možnosti>Prilagoditev traku, naredimo kljukico pri Razvijalec in 

kliknemo V redu (Slika 92). 

 

 
Slika 92: Prikazovanje zavihka Razvijalec 
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Postavimo se na zavihek Razvijalec in kliknemo Visual Basic1, lahko pritisnemo tudi 

Alt + F11 (Slika 93). 

 
Slika 93: Ikona Visual Basic 

Odpre se nam podokno Microsoft Visual Basic for Applications. Kliknemo Insert in 

UserForm (Slika 94). 

 
Slika 94: Insert in UserForm 

Ko sen nam prikaže UserForm1, ga lahko enostavno povečamo tako, da se postavimo 

na rob okvirčka in, ko se nam prikaže obojesmerna puščica, kliknemo in povečamo ali 

zmanjšamo. Druga možnost je, da z desno tipko na miški kliknemo v okvirju 

UserForm1 in Properties. Nastavimo višino (Height) na 800 ter širino (Width) na 1000 

(Slika 95). 

                                                 
1 Visual Basic in ukazi v njem niso prevedeni v slovenščino 
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Slika 95: Nastavljanje višine in širine obrazca 

Kliknemo na naš UserForm1 in prikažejo se nam kontrolniki. V primeru, da se nam ne 

prikažejo, kliknemo na gumb Toolbox oziroma na ikonico (Slika 96). 

 

 
Slika 96: Ikona Toolbox 

Odpre se nam podokno in za naslov izberemo kontrolnik Frame (Slika 97). 

 

 
Slika 97: Kontrolnik Frame 

Nato v UserForm1 narišemo okvirček, ga kopiramo ter ga še dvakrat prilepimo pod 

narisan okvirček. Označimo vse tri okvirčke, pomagamo si tako, da držimo tipko Ctrl 

in z levim klikom na miški poklikamo okvirčke. Pobrišemo zapis Frame1 pri Caption 

pod Properties. (Slika 98). 
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Slika 98: Narisan kontrolnik Frame 

Sedaj bomo spremenili barvo prvega okvirčka. To storimo tako, da kliknemo v prvi 

okvirček, se postavimo pod Properties (desno) in pri BackColor izberemo puščico 

dol, ter kliknemo na zavihek Palette, izberemo poljubno barvo, v našem primeru 

zeleno (Slika 99). 

 
Slika 99: Izbiranje barve za Frame1 

Enako storimo za drugi okvirček, le da izberemo belo barvo, ter tretji okvirček spet 

zeleno. Pazimo, da označimo pravi okvirček. Kliknemo nekje izven okvirčka ter 

izberemo barvo ozadja, v našem primeru je to siva (Slika 100). 

 

 
Slika 100: Barvanje okvirčkov 

Sedaj bomo zapisali naslov v prvi okvirček. Med kontrolniki izberemo ikono za Label 

in narišemo okvirček v prvem zelenem okvirju (Slika 101). 
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Slika 101: Ikona Label 

Pazimo, da imamo označen okvirček za naslov. Postavimo se pod Properties, 

poiščemo Font in zraven kliknemo na tri pikice, da se nam odpre podokno za 

oblikovanje pisave, nastavimo Slog pisave na krepko in Velikost nastavimo na 36 ter 

potrdimo z V redu (Slika 102). 

 
Slika 102: Določanje velikosti naslova 

Nato pod Caption zapišemo naslov: Evidenca študentov in spremenimo barvo črk pod 

ForeColor>Palette ter izberemo belo barvo. Okvirček, v katerem je naslov, preprosto 

označimo in se postavimo na en rob in ko se nam prikaže obojesmerna puščica, 

kliknemo z levim klikom na miški ter držimo klik in lahko okvirček preprosto razširimo. 

Okvirček lahko na sredino premaknemo, ko se nam prikaže štirismerna puščica 

(držimo levi klik na miški) (Slika 103). 

 
Slika 103: Izdelava naslova Evidenca študentov 
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Drugi (sredinski) okvirček razširimo nekoliko navzdol in ga premaknemo pod prvim 

okvirčkom. Nato med kontrolniki izberemo Label in narišemo okvirček v belem okvirju 

zgoraj levo. Desno zraven narišemo okvirček s pomočjo kontrolnika TextBox (Polje z 

besedilom) (Slika 104). 

 
Slika 104: Ikona za TextBox 

Enako med kontrolniki izberemo ikono za ComboBox (Kombinirano polje), ter 

narišemo okvirček (Slika 105). 

 
Slika 105: Ikona za ComboBox 

Označimo vse kontrolnike, ki smo jih narisali ter kliknemo na tri pikice pri Font (enako 

kot v prejšnjih korakih). Izberemo krepko pisavo ter nastavimo velikost pisave na 14, 

kliknemo V redu (Slika 106). 

 
Slika 106: Urejanje pisave 

Nato tretji zelen okvirček navzdol nekoliko razširimo in narišemo polje s kontrolnikom 

ListBox (Polje s seznamom) (Slika 107). 

 
Slika 107: Ikona za ListBox 

Pod poljem s seznamom narišemo polje s kontrolnikom CommandButton (Gumb) 

(Slika 108). 
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Slika 108: Ikona za CommandButton 

Označimo narisan okvirček in kliknemo na tri pikice pri Font. Odpre se nam podokno 

Pisava, kjer nastavimo krepko pisavo in velikost 18, potrdimo z V redu (Slika 109). 

 

 
Slika 109: Urejanje pisave gumba 

Sedaj uredimo naš obrazec tako, kot je prikazano na spodnji sliki in dodamo podatke, 

ki jih želimo od študentov. Preprosto kliknemo v okvirček in zapišemo ID Študenta, 

Ime, Priimek… Podatke lahko zapišemo tudi preko Properties, poiščemo Caption in 

zraven vpišemo želen podatek (Slika 110). 

 
Slika 110: Obrazec z željenimi podatki 

Najprej si poglejmo kodo za Način študija. Kliknemo na okvirček, kjer bomo dali 

možne izbire. Ko odpremo nastavitve (properties), lahko iz polja Name razberemo 

kakšna je koda. V našem primeru je to ComboBox1 (Slika 111). 
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Slika 111: Koda za programiranje 

Sedaj nekje naredimo »dvoklik« in odpre se nam podokno za programiranje. V prvem 

polju izberemo UserForm, v drugem pa Initialize. Nato nas postavi na pravo mesto 

(Slika 112). 

 
Slika 112: Podokno za programiranje 

Zapišemo kodo:  

With Me. ComboBox1 (potem, ko smo naredili piko, so se nam že ponudile možnosti 

in izbrali smo ComboBox1, ki je koda za to polje) 

.AddItem (“Redni“) (tudi tukaj, ko smo napisali piko, se nam prikažejo možnosti in 

izbrali smo AddItem) 

.AddItem (“Izredni“) (naredimo enako kot v prejšnjem koraku) 

End With (zaključimo naše programiranje) 

 
Slika 113: Zapisana koda 

Sedaj lahko preverimo kako izgleda naš obrazec, preverimo z gumbom Run 

Sub/UserForm ali kliknemo F5 (Slika 114). 

 
Slika 114: Gumb Run Sub/UserForm 

Če kliknemo na prazen okvirček pri Način študija, se nam prikažeta možnosti Redni in 

Izredni (Slika 115). 
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Slika 115: Možnosti za izbiro 

Enako naredimo za Študijksi program in Smer (Slika 116). 

 
Slika 116: Programiranje Študijski program in Smer 

Sedaj bomo sprogramirali gumb Izhod. Dvokliknemo nanj, da se nam odpre podokno 

za programiranje in zapišemo kodo kot je na spodnji sliki (Slika 117). 

 

 
Slika 117: Programiranje gumba Izhod 

Sedaj bomo sprogramirali gumb Prikaži zapise. Dvokliknemo na ta gumb, da se nam 

odpre podokno za programiranje.  
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Slika 118: Programiranje gumba Prikaži zapise 

Nato kliknemo na okvirček ListBox1 in spremenimo ColoumnCount na 11. Pri 

MultiSelect pa izberemo 2 - fmMultiSelectExtended (Slika 119). 

 
Slika 119: Nastavitve ListBox1 

Sedaj lahko kliknemo Run Sub/UserForm ali F5 in vpišemo podatke za neko osebo, 

potem kliknemo Prikaži zapise. Excel sam prikaže podatke v tretjem okvirčku, ter v 

delovnem zvezku (Slika 120). 
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Slika 120: Vnašanje podatkov v obrazec 

Sedaj bomo dodali še sliko v naslovni okvirček. Pomagamo si s kontrolnikom Image 

(Slika 121). 

 
Slika 121: Ikona za Image 

Kliknemo na ikono in narišemo polje v naslovnem okvirčku. Postavimo se pod 

Properties in poiščemo Picture ter kliknemo na tri pikice. Odpre se nam podokno z 

mapami, kjer poiščemo sliko, jo označimo in kliknemo Odpri. Nato jo lahko poljubno 

premikamo, povečamo ali zmanjšamo (Slika 122).  

 
Slika 122: Dodajanje slik 
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Na koncu je zelo pomembno kako bomo shranili naš obrazec. Kliknemo ikono za 

shranjevanje ali Ctrl + S. 

 
Slika 123: Ikona za shranjevanje 

Nato se nam odpre podokno za shranjevanje. Izberemo lokacijo in v polju Vrsta 

datoteke, izberemo Excelov delovni zvezek z makri (Slika 124). 

 

 
Slika 124: Shranjevanje delovnega zvezka z makri 

 Uporaba naprednih možnosti zapolnitve serije 
Z uporabo naprednih možnosti zapolnitve serije lahko prilagodimo, katere podatke želimo, da 

nam jih Excel na določenem območju zapolni. S tem lahko tudi prihranimo veliko časa. Pogosto 

se uporabljajo zapolnitve za besedilo, kot so na primer januar, februar, marec… ali ponedeljek, 

torek, sreda… ter za številke 1, 3, 5… ali 2016, 2017, 2018… Namesto, da vnašamo podatke, 

lahko uporabimo funkcijo, ki samodejno zapolni polja.  

 
Želimo imeti podatke v stolpcu Polno ime, iz stolpca Ime in iz stolpca Priimek. Najprej 

vpišemo v celico C2 Janez Novak (Slika 125). 

 
Slika 125: Vpisovanje v celico C2 

Nato se postavimo na zavihek Podatki in kliknemo Bliskovita zapolnitev (Slika 126). 

 
Slika 126: Gumb Bliskovita zapolnitev 

Po tem, ko smo pritisnili Bliskovita zapolnitev, se nam samodejno zapolni celoten 

stolpec (Slika 127). 

 
Slika 127: Zapolnjen stolpec z bliskovito zapolnitvijo 
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Ob stolpcu se nam nato prikaže ikona za Možnosti bliskovite zapolnitve in kliknemo 

nanjo (Slika 128). 

 
Slika 128: Ikona Možnosti bliskovite zapolnitve 

Na voljo imamo, da lahko razveljavimo bliskovito zapolnitev, sprejmemo predloge ali 

pa izberemo vseh 6 spremenjenih celic. V našem primeru bomo sprejeli vse predloge 

(Slika 129). 

 
Slika 129: Sprejemanje predloge 

 Določitev meril za veljavnost podatkov 
Za osnovne napake, kot so na primer, vnos napačnega datuma ali prenesemo napačno številko, 

ne moremo storiti nič drugače, kot da spodbudimo sebe ali druge, ki uporabljajo naše delovne 

liste, da pazljivo in pravilno vnašamo/vnašajo podatke. Lažje nadzorujemo pravilen vnos 

podatkov, kadar imamo nastavljeno preverjanje veljavnosti podatkov. 

Neustrezne vnose lahko v določeni meri preprečimo z dodajanjem komentarjev, ki opisujejo 

kaj je znotraj določene celice dovoljeno. Uporabimo lahko tudi numerično oblikovanje po meri 

za »formatiranje« celice s sporočilom o napaki, če vnesemo napačno vrsto podatkov. To je 

uporabno, vendar deluje le za določene vrste napak pri vnosu (na primer, če vnesemo besedilo 

v celico, katera zahteva številko) ali podatke, ki so izven dovoljenega območja (na primer, če v 

celico vnesemo 200, vendar ta zahteva številko med 1 in 100). 

Najboljša rešitev za preprečevanje napak pri vnosu podatkov, je funkcija za preverjanje 

podatkov v Excelu. S preverjanjem podatkov ustvarimo pravila, ki natančno določajo vrsto 

podatkov, ki jih lahko vnesemo in v kakšnem obsegu. Prav tako lahko določimo pojavni vnos 

sporočila, ki se prikaže ob izbrani celici, ko so podatki nepravilno vneseni.  

Na voljo imamo več vrst preverjanja veljavnosti, in sicer: 

• POLJUBNA VREDNOST – dovoljuje katerokoli vrednost v območju.  

• CELO ŠTEVILO – dovoljuje samo cela števila.  

• DECIMALNO – dovoljuje decimalna ali cela števila. 

• SEZNAM – dovoli samo vrednosti, ki so na tem seznamu.  

• DATUM – dovoljuje samo vnos datumov. 
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• ČAS – dovoljuje da vnašamo samo čas.  

• DOLŽINA BESEDILA – dovoljuje le alfa numerične nize določene dolžine.  

• PO MERI – s to možnostjo lahko vnesemo formulo, ki določa preverjanje veljavnosti 

meril. Formulo lahko vnesemo neposredno ali vnesemo sklic na celico, ki vsebuje 

formulo. Na primer, če želimo omejiti celico A2 in, da ta vrednost ni enaka kot v celici 

A1, zapišemo =A2<>A1. 

 
Za celice bomo nastavili veljavnost podatkov tako, da bomo lahko vnašali samo 

številke med 10 in 100. Najprej označimo celice kjer želimo imeti cela števila, v našem 

primeru E4:E13. Se postavimo na zavihek Podatki>Preveri veljavnost 

podatkov>Preveri veljavnost podatkov. Odpre se nam podokno Preverjanje 

veljavnosti podatkov, kjer na zavihku Nastavitve pod Dovoli nastavimo Celo število. 

Številke, ki jih dovolimo vnesti naj bodo med 10 in 100, zato določimo, da so podatki 

med, najmanjša vrednost je 10 in največja 100 (Slika 130). 

 

 
Slika 130: Veljavnostni pogoji 

Na zavihku Opozorilo o napaki bomo nastavili Naslov: Ni veljaven in Sporočilo o 

napaki: Prosimo vnesite vrednosti med 10 in 100., potrdimo z V redu (Slika 131). 

 

 
Slika 131: Zavihek Opozorilo o napaki 
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V našem primeru smo pustili Slog: Ustavi. Poljubno pa si lahko izberemo tudi 

Informacije in Opozorilo.  

 

Celice so sedaj oblikovane tako, da lahko vnašamo samo vrednosti od 10 do 100. Če 

vnesemo katerokoli drugo številko, ki ni med 10 in 100, nas Excel opozori in uporabnik 

natančno ve kje se je zmotil in kaj mora narediti (Slika 132). 

 

 
Slika 132: Opozorilo o napaki 

Nastavimo lahko tudi Vhodno sporočilo, ki se prikaže, ko je celica izbrana. Pod 

Naslov zapišemo Informacija, pod Vhodno spotočilo pa Vnesite številke med 10 

in 100., potrdimo z V redu (Slika 133). 

 

 
Slika 133: Zavihek Vhodno sporočilo 

Po tem, ko se postavimo na celice, ki smo jim dodali preverjanje veljavnosti, se nam 

prikaže okvirček z infomacijo (Slika 134). 

 

 
Slika 134: Informacija o vhodnem sporočilu 

 
Enako lahko nastavimo veljavnost podatkov za dolžino besedila in decimalno, 

kjer nastavimo koliko znakov oziroma katera števila lahko vnesemo v celico 

najmanj in največ. 

Za datum lahko nastavimo začetni in končni datum, za čas pa začetni in 

končni čas. 
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V tem primeru bomo naredili spustni seznam za veljavnost podatkov. Označimo celice, 

v našem primeru H4:H13, se postavimo na zavihek Podatki>Preveri veljavnost 

podatkov>Preveri veljavnost podatkov ter pod Dovoli izberemo Seznam. Pod Vir 

vpišemo podatke, ki jih lahko uporabniki izberejo. V našem primeru bomo zapisali 

države, ki jih bomo ločili s podpičjem: Slovenija; Kuba; Filipini; Avstralija in 

potrdimo z V redu (Slika 135). 

 
Slika 135: Ustvarjanje seznama 

Ob celicah, ki smo jim nastavili spustni seznam se nam prikaže ikona, kjer lahko 

izberemo države, ki smo jih vnesli (Slika 136). 

 

 
Slika 136: Spustni seznam držav 

 

V primeru, da želimo vnesti drugo državo, nas Excel enako opozori kot nas je v 

prejšnjem primeru, če smo nastavili opozorilo v našem kontekstu.  

 

 
Če imamo podatke, ki jih želimo imeti na spustnem seznamu že v Excelu, 

preprosto pod Vir kliknemo na ikono in izberemo celice s podatki, v našem 

primeru so to celice J5:J8 (Slika 137). 

 
Slika 137: Ikona za izbiro celic 

 

 

 
Ustvarili bomo preverjanje veljavnosti podatkov po meri. Označimo celice, v našem 

primeru C2:C6 in se postavimo na zavihek Podatki>Preverjanje veljavnosti 

podatkov>Preveri veljavnost podatkov. Pri Dovoli izberemo Po meri in pod 

Formula lahko vnesemo =C2<=B2*2, kar pomeni, da je celica C2 lahko manjša ali 

enaka celici B2, ki je pomnožena z 2 (Slika 138). 
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Slika 138: Veljavnostni pogoji Po meri 

Seveda si lahko tudi v tem primeru nastavimo Vhodno sporočilo in Opozorilo o napaki, 

kot smo to naredili v primeru s celim številom. 

 

 
Če želimo vnesti le besedilo lahko to storimo preko funkcije. Označimo celice. V 

podoknu Preverjanje veljavnosti podatkov izberemo Dovoli: Po meri. Pod 

Formula pa zapišemo =ISTEXT(D9) (Slika 139). 

 

 
Slika 139: Veljavnostni pogoji Po meri za besedilo 

Seveda si lahko tudi v tem primeru nastavimo Vhodno sporočilo in Opozorilo o napaki, 

kot smo to naredili v primeru s celim številom. 

 

 
Ko želimo preveriti veljavnost naših podatkov, si lahko pomagamo z obkroževanjem. 

Postavimo na zavihek Podatki>Preveri veljavnost podatkov>Obkroži neveljavne 

podatke ter nam Excel sam obkroži neveljavne podatke (Slika 140). 
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Slika 140: Obkrožen neveljaven podatek 

Za odstranitev obkroževanja pa se postavimo na zavihek Podatki>Preveri veljavnost 

podatkov>Počisti veljavnostne kroge (Slika 141 (Microsoft 2019)). 

 
Slika 141: Odstranitev krogov 

4.2 Pogojno oblikovanje po meri 

 Uporaba pogojnega oblikovanja 
Številni delovni listi Excel vsebujejo na stotine podatkovnih vrednosti. Velikim sklopom 

podatkov lahko damo smisel tako, da ustvarimo formule, uporabimo funkcije in tako, da 

opravimo analize podatkov. Vendar včasih pa ne želimo analizirati delovnega lista kot takega. 

Kar želimo namesto tega so odgovori na preprosta vprašanja, kot so naslednji: 

• Katere vrednosti celic so manjše od 0? 

• Katere vrednosti so med 10 najboljših? 

• Katere vrednosti celic so nadpovprečne in katere so podpovprečne? 

Na ta preprosta vprašanja ni enostavno odgovoriti samo s pregledovanjem delovnega lista. 

Več številk je, težje je. Excel ima zato posebno orodje, ki se imenuje pogojno oblikovanje. To je 

posebna oblika, ki jo Excel uporablja samo za celice, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih Excel imenuje 

pravilo. Na primer, lahko uporabimo pogojno oblikovanje, da prikažemo vse negativne 

vrednosti v rdeči pisavi oz. v rdeči celici, ali pa uporabimo filter, da prikažemo samo 10 

najboljših vrednosti. Uporabljamo lahko pet tipov pravil pogojnega oblikovanja (pri vseh 

primerih samo označimo območje katerega želimo imeti pogojno oblikovanega in na zavihku 

Osnovno izberemo gumb Pogojno oblikovanje, nato pa izberemo oblikovanje, ki ga želimo): 

• Pravila za označevanje celic: To pravilo nanese obliko celicam, katere izpolnjujejo 

posebne kriterije oz. pogoje. Imamo sedem možnosti: večje od; manjše od; med; enako; 

besedilo, ki vsebuje; datum, ki se pojavlja in podvojene vrednosti. V vsakem primeru 

uporabimo pogovorno okno, da določimo pogoj in oblikovanje, ki ga želimo uporabiti 

za celice, ki ustrezajo našim pogojem.  
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• Zgornja/spodnja pravila: To pravilo nanese obliko celicam, katere so umeščene v 

zgornje (najboljše) ali spodnje (najslabše) (pri številih gre za največje ali najmanjše) 

vrednosti v območju. Lahko izberemo obliko absolutne vrednosti (npr. 10 najboljših 

podatkov) ali kot odstotek (npr. najslabših 25%). Lahko tudi filtriramo celice, katere so 

nad ali pod povprečjem. V vsakem primeru, uporabimo pogovorno okno, da nastavimo 

specifična pravila. Pri pravilih zgornjih 10 elementov, zgornjih 10%, spodnjih 10 

elementov in spodnjih 10%, uporabimo pogovorno okno, da specificiramo pogoj  in 

obliko, katero želimo imeti uporabljeno za celice, ki ustrezajo našemu pogoju. Za pravila 

nad povprečjem in pod povprečjem, pa uporabimo pogovorno okno, da specificiramo 

samo obliko ustreznih celic. 

• Podatkovne vrstice: Če nas zanima zveza med podobnimi vrednostmi na delovnem 

zvezku, potrebujemo nekakšen način, da prikažemo relativne vrednosti v območju. Za 

to ima Excel pogojno oblikovanje podatkovnih vrstic. Podatkovne vrstice so obarvane, 

horizontalne vrstice in se nahajajo za samimi vrednostmi v nekem območju (so kot 

stolpčni diagram). Ključna funkcija le teh je, da je dolžina podatkovne vrstice, ki se pojavi 

v vsaki celici, povezana z vrednostjo v teh celicah: večja kot je vrednost, večja je 

podatkovna vrstica in obratno. Excel konfigurira privzete podatkovne vrstice z najdaljšo 

podatkovno vrstico, ki temelji na najvišji vrednosti v območju in najkrajša podatkovna 

vrstica temelji na najnižji vrednosti v območju. Lahko pa tudi nastavimo podatkovne 

vrstice na podlagi določenega obsega vrednosti ali kot odstotek največje vrednosti. 

 

 

Slika 142: Pogojno oblikovanje »manjše od«  

Slika 143: Primer pogojnega oblikovanja s pravilom zgornjih 10 elementov 
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• Barvna merila: Barvne lestvice v Excelu so uporabne, če želimo dobiti pogled »velike 

slike« naših podatkov, ki kaže na primer celotno distribucijo vrednosti in ali obstajajo 

odstopanja (vrednosti, ki so veliko višje ali nižje od večine drugih vrednosti). Barvne 

lestvice so prav tako zelo koristne, če želimo narediti vrednostne ocene o naših 

podatkih. Na primer, visoka prodaja in majhno število napak pri izdelkih je »dobro«, 

medtem ko so nizke marže in visoka stopnja fluktuacija zaposlenih »slabe«. Barvna 

lestvica je podobna podatkovni vrstici pri primerjavi relativnih vrednosti celic v 

območju. Namesto podatkovnih vrstic v vsaki celici, vidimo osenčene celice, kjer barva 

senčenja odraža vrednost celice. Na primer, najnižje vrednosti so lahko osenčene temno 

rdeče; višje vrednosti so osenčene svetlo rdeče, potem oranžno, rumeno in zeleno; in 

končno najvišje vrednosti lahko zasenčimo temno zeleno.  

 

• Nabori ikon: Tukaj uporabljamo ikone za prikaz relativnih vrednosti celic v nekem 

območju. Excel doda določeno ikono v vsako celico v obsegu in ta ikona nam nekaj 

pove o vrednosti celice glede na preostali obseg. Na primer, najvišje vrednosti lahko 

dobijo navzgor usmerjeno puščico, najnižje vrednosti puščico navzdol in vrednosti med 

dobijo vodoravno puščico. Ljudje so močno povezani z zaznavanjem simbolov, saj na 

takšen način hitro vidimo kaj je dobro in kaj je slabo. Na primer, kljukica pomeni, da je 

nekaj dobro ali dokončano ali sprejemljivo, X pa pomeni, da je nekaj slabo ali 

nedokončano ali nesprejemljivo; zelen krog je pozitiven, medtem ko je rdeč krog 

negativen (podoben semaforju). 

Slika 144: Podatkovne vrstice 

Slika 145: Barvna merila – zeleno, rumeno, rdeče oblikovanje  
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Da ustvarimo pravilo pogojnega oblikovanja po meri moramo: 

1. Izbrati območje katerega želimo imeti pogojno oblikovanega. 

2. Na spustnem meniju Pogojnega oblikovanja, kliknemo Novo pravilo, da odpremo 

pogovorno okno Novo pravilo oblikovanja. 

 
Slika 147: Gumb Novo pravilo 

3. V skupini Izberi vrsto pravila, bomo uporabili pravilo Oblikuj samo zgornje ali 

spodnje razvrščene vrednosti (lahko izberemo tudi drugačnega, odvisno kaj želimo). 

 
Slika 148: Pogovorno okno Novo pravilo oblikovanja 

Slika 146: Nabori ikon 
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4. Pogoje določimo sami (npr. zgornjih 10). Lahko izberemo tudi, da želimo imeti % 

izbranega obsega. 

5. Če želimo besedilo in celico oblikovati z barvami in drugačno pisavo, kliknemo 

Oblika…. 

6. Prikaže se pogovorno okno Oblikovanje celic. Tukaj lahko nastavimo kako želimo, 

da naših zgornjih 10 vrednosti izgleda. 

 
Slika 149: Pogovorno okno oblikovanje celic 

7. Ko končamo, dvakrat kliknemo V redu, da se vrnemo nazaj na delovni list. 

 

 
Če želimo spremeniti ali izbrisati pogojno oblikovanje, označimo območje 

pogojnega oblikovanja. Poleg območja se bo pojavil gumb Hitra analiza, ki 

nam to omogoča. 

 
Slika 150: Gumb Hitra analiza 

 

 Uporaba formul v pravilih za pogojno oblikovanje 
Excel ima še eno komponento pogojnega oblikovanja, ki to funkcijo še podkrepi: lahko 

uporabimo pogojno oblikovanje na podlagi rezultatov formule. Zlasti lahko nastavimo logično 

formulo kot kriterij pogojnega oblikovanja. Če ta formula vrne TRUE, Excel za oblikovanje 

uporabi celice; če formula vrne FALSE, namesto tega Excel ne uporabi oblikovanja.  
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Ko primerjamo vrednosti delovnega lista v logični formuli pravila pogojnega oblikovanja, na 

splošno nastavimo izraz za primerjavo vrednosti, ki jo iščemo z določeno vrednostjo iz obsega 

in nato uporabimo mešano referenčno obliko za to določeno vrednost, tako da lahko Excel 

primerja vse vrednosti v razponu s ciljno vrednostjo.  

 
Predpostavimo, da imamo seznam odstotnih povečanj v območju D5: 13 in »ciljni« 

odstotek v celici D2. Želimo uporabiti format samo za tiste vnose, kjer je odstotek večji 

od ali enak ciljnemu odstotku.  

1. Označimo območje, za katerega želimo pogojno oblikovanje (v našem primeru je 

to A5:D13). 

2. V pogovornem oknu Novo pravilo oblikovanja, v skupini Izberi vrsto pravila, 

kliknemo Uporabi formulo za določanje celic za oblikovanje. 

3. V Opisu pravila, pod Oblikuj vrednosti, kjer velja ta formula, vpišemo našo 

logično formulo. Uporabimo logično formulo: 

=$D5>=$D$2. 

 
Format z mešanimi referencami $D5 pove Excelu, da naj ohrani stolpec D, ki 

je fiksen, medtem ko se spreminja številka vrstice (v tem primeru od 5 do 13) 

in v vsakem primeru primerja rezultat vrednosti celic z vrednostjo v $D$2. 

Slika 151: Seznam odstotnih povečanj prodaje za posameznega 

referenta 

Slika 152: Pogovorno okno Novo pravilo oblikovanja 



Uporabniška navodila za napredno uporabo: Microsoft Excel 2016 
 

 

67 

4. Pod Oblika… določimo želeno oblikovanje, ki ga Excel uporabi, ko formula izračuna 

vrednost TRUE, in nato dvakrat kliknemo V redu. 

 

 
Slika 153: Rezultat pogojnega oblikovanja s pomočjo formule 

 Upravljanje pravil za pogojno oblikovanje 
Pravila za pogojno oblikovanje so izredno koristna in zmogljiva orodja, zato je priporočljivo, da 

jih pogosto uporabljamo. Kadar jih začnemo uporabljati, se bo naša potreba po upravljanju s 

temi pravili povečala. Na primer, pogosto bomo morali urediti obstoječa pravila za posodobitev 

pogojev ali spremembe oblikovanja. Podobno, če smo uporabili dve ali več pravil v istem 

območju. Tokrat pa moramo vedeti, kako spremeniti vrstni red v katerem Excel uporablja in 

upravlja ta pravila. Prav tako moramo vedeti, kako lahko izbrišemo obstoječa pravila, ki jih ne 

potrebujemo več. 

 
Če želimo urediti pravilo za pogojno oblikovanje: 

1. Kliknemo katerokoli celico v obsegu na katerem je uporabljeno pogojno oblikovanje. 

2. V meniju Pogojno oblikovanje kliknemo Upravljaj pravila, da odpremo pogovorno 

okno Upravitelj pravil za pogojno oblikovanje. 

 

 
Slika 154: Gumb Upravljaj pravila 
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3. Kliknemo pravilo (tabela iz prejšnih primerov), ki ga želimo spremeniti, in kliknemo 

Urejanje pravila, da odpremo pogovorno okno Uredi pravilo oblikovanja. 

 

 
Slika 155: Pogovorno okno Upravitelj pravil pogojnega oblikovanja 

4. Spremenimo vrsto pravila, pogoje pravila ali oblikovanje pravil. Namesto puščic, 

želimo luči semaforja. Kliknemo puščico ob Slogu ikone in izberemo 4 luči semaforja. 

 

 
Slika 156: Sprememba oblike pogojnega oblikovanja 

5. V pogovornem oknu Uredi pravilo oblikovanja kliknemo V redu. 

6. V pogovornem oknu Upravitelj pravil za pogojno oblikovanje kliknemo V redu. 

 

Spreminjanje vrstnega reda, v katerem se uporabljajo pogojna pravila oblikovanja: 

1. Kliknemo katerokoli celico v obsegu, na katerem je uporabljeno pogojno oblikovanje. 

2. Odpremo pogovorno okno Upravitelj pravil za pogojno oblikovanje. 

3. Kliknemo pravilo in nato kliknemo puščico navzgor ali puščico navzdol, dokler pravilo 

ni na želenem mestu. 
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Slika 157: Spreminjanje vrstnega reda pravil 

4. Ponovimo za druga pravila, ki jih želimo premakniti in kliknemo V redu. 

 

Brisanje pravila za pogojno oblikovanje (poleg načina, ki smo ga že prikazali v poglavju 

4.2.1. Uporaba pogojnega oblikovanja): 

1. Kliknemo katerokoli celico v obsegu, na katerem je uporabljeno pogojno oblikovanje. 

2. Odpremo pogovorno okno Upravitelj pravil za pogojno oblikovanje. 

3. Kliknemo pravilo, ki ga želimo odstraniti, in kliknemo Izbriši pravilo. Excel odstrani 

pravilo. 

 

 
Slika 158: Brisanje pravila 

4. Kliknemo V redu, da zapremo pogovorno okno in se vrnemo na delovni list. 

4.3 Napredno filtriranje 

Filtre lahko uporabimo, če želimo začasno skriti nekatere podatke v tabeli, tako da se lahko 

osredotočimo na podatke, ki jih želimo imeti prikazane v nekem trenutku. Kadar ne želimo 

imeti več filtriranih podatkov, lahko znova uporabimo filter za najnovejše rezultate ali pa 

počistimo filter tako, da prikažemo vse podatke. Razlika med filtri in pogojnim oblikovanjem je 

ta, da poleg filtra pod določenim pogojem, nam pogojno oblikovanje omogoča tudi 

oblikovanje celic (da jih izpostavimo). 
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Kot osnovno filtriranje še poznamo številske, datumske in besedilne filtre (odvisno kakšne 

podatke imamo). Lahko pa ustvarimo lasten filter, ki ima kompleksne kriterije. 

Ko uporabljamo napredni filter, moramo v delovni list vnesti merila. Ustvarimo obseg meril nad 

podatkovnim nizom. Uporabimo iste glave stolpcev. Prepričamo se, da obstaja vsaj ena prazna 

vrstica med obsegom meril in nizom podatkov. 

 
Za prikaz prodaje v ZDA v četrtem četrtletju (kriterij IN) izvedemo naslednje korake: 

1. Vnesemo merila nad tabelo na delovnem listu. 

 

 
Slika 159: Merila za filtriranje nad tabelo s podatki 

2. Kliknemo katerokoli celico znotraj nabora podatkov. 

3. Na kartici Podatki v skupini Razvrsti in filtriraj kliknemo Dodatno. 

 

 
Slika 160: Gumb Dodatno 
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4. Kliknemo na polje Obseg s pogoji in izberemo območje A1:D2. 

 

 
Slika 161: Pogovorno okno Napredni filter 

5. Kliknemo V redu. 

Opazimo možnosti za kopiranje filtriranih podatkovnih nizov na drugo lokacijo in 

prikaz edinstvenih zapisov (če vaš podatkovni niz vsebuje dvojnike). 

 

 
Slika 162: Rezultat naprednega filtriranja 

 
Enak rezultat za kriterij IN lahko dosežemo z običajnim oz. osnovnim filtrom. 

Napredni filter potrebujemo za kriterij ALI, ki je opisan v naslednjem primeru. 

 

Za prikaz prodaje v ZDA v četrtem četrtletju ALI v Združenem kraljestvu v prvem 

četrtletju izvedemo naslednje korake: 

1. Vnesemo merila nad tabelo na delovnem listu. 

 
Slika 163: Merila za filtriranje nad tabelo 



Uporabniška navodila za napredno uporabo: Microsoft Excel 2016 
 

 

72 

2. Na kartici Podatki v skupini Razvrsti in filtriraj kliknemo Dodatno in prilagodimo 

razpon meril za območje na A1:D3. 

 

 
Slika 164: Pogovorno okno Napredni filter 

3. Kliknemo V redu. 

 
Slika 165: Rezultat naprednega filtriranja 

Za prikaz prodaje v ZDA v četrtem četrtletju, ki je višja od 10.000 ali v Združenem 

kraljestvu v prvem četrtletju (formula kot kriterij), izvedemo naslednje korake: 

1. Vnesemo merila (+formulo) nad tabelo na delovnem listu. 

 

 
Slika 166: Merila za napredno filtriranje nad tabelo s podatki 

2. Na kartici Podatki v skupini Razvrsti in filtriraj kliknemo Dodatno in prilagodimo 

razpon meril za območje A1:E3. 
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Slika 167: Pogovorno okno Napredni filter 

3. Kliknemo V redu. 

 

 
Slika 168: Rezultat naprednega filtriranja 

 
Formulo vedno postavimo v nov stolpec. Ne uporabljamo stolpca ali stolpca, 

ki ni v našem podatkovnem nizu. Ustvarimo relativni sklic na prvo celico v 

stolpcu (B6). Formula mora biti ocenjena na TRUE ali FALSE. 

 
 

4.4 Priprava podatkov za internacionalizacijo 

Če bomo ustvarjali delovne zvezke, ki bodo uporabljeni na mednarodni ravni, je prilagoditev 

določenih vidikov naših modelov delovnega lista za naše bralce dobra ideja. Na primer, veliko 

držav / regij uporablja piko (.) kot ločilo tisočic in vejico (,) kot decimalno vejico. Za denarne 

zneske bomo morali uporabiti simbol valute primerno za regijo, kot je funt (£) ali evro (€) in v 

nekaterih primerih bomo morali spremeniti tudi položaj simbola. V Evropi je evro znak (€) po 

navadi za zneskom (na primer 50 €), v nekaterih državah (npr. Nizozemska) pa se simbol pojavi 

pred zneskom (na primer € 50). Podobno se razlikujejo datumski formati po svetu. V Združenih 

državah pomeni 12/11/2016 - 11. december 2016; v večjem delu Evrope pa je 12/11/2016 

tolmačen kot 12. november 2016. Če želimo, da bodo mednarodni bralci lažje interpretirali 

svoje dokumente, Windows podpira različne regionalne nastavitve za različne države. Te 

nastavitve veljajo za vse aplikacije za Windows - vključno z Excelom - in nastavijo privzeto tako, 

kot ima država formate številk, zneskov, datumov... 
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Slika 169: Pogovorno okno Področje 

Če spremenimo regionalno nastavitev operacijskega sistema Windows, Excel samodejno 

oblikuje vrednosti datuma, časa in številk na delovnem listu z ustreznimi regionalnimi 

nastavitve. Vendar Excel ne nastavi samodejno oblike valute v regiji, zato moramo nastaviti 

denarno obliko ročno.  

 
Če želimo spremeniti regionalni format podatkov za Windows: 

1. Prikažemo Nadzorno ploščo. 

2. Če želimo odpreti pogovorno okno Regija, storimo naslednje: 

• V pogledu Kategorija pod kategorijo Ura in regija kliknemo Spreminjanje 

oblike datuma, ure ali številk. 

 
Slika 170: Nadzorna plošča (pogled Kategorija) 

• V pogledu Velike ikone ali Majhne ikone kliknemo Področje. 
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Slika 171: Nadzorna plošča (pogled Velike ikone) 

3. V pogovornem oknu Področje v seznamu Oblike izberemo regijo, ki jo želimo 

uporabiti. 

 
Slika 172: Pogovorno okno Področje 

4. Kliknemo V redu, da zapremo pogovorno okno Področje. 

5. Znova zaženemo Excel, da zagotovimo, da bo uporabil novo regionalno nastavitev. 

Za prikaz določenega datuma ali časa v drugačni mednarodni obliki naredimo 

naslednje: 

1. Izberemo celico ali obseg, ki jo/ga želimo oblikovati in z desnim klikom odpremo 

pogovorno okno Oblikuj celice. 

 

 
Slika 173: Datum 

2. Na seznamu Kategorija izberemo Datum ali Čas. 
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3. Na seznamu Jezik (lokacija) izberemo mednarodni format, ki ga želimo uporabiti. 

 
Slika 174: Pogovorno okno Oblikovanje celic 

4. Kliknemo V redu, da zapremo pogovorno okno. 

 

 
Če želimo zagotoviti, da se datum ali čas pravilno prikažeta ne glede na to, 

katero regionalno nastavitev Excel trenutno uporablja, izberemo eno od 

oblik, ki se prikažejo na seznamu Vrsta z zvezdico (*). 

 

Za uporabo oblike mednarodne valute izvedemo naslednje korake: 

1. Izberemo celico ali obseg, ki ga želimo spremeniti. 

2. Na kartici Osnovno v skupini Število kliknemo Oblika števil in nato bodisi Valuta 

ali Računovodstvo. 

 
Slika 175: Oblika števil 
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5 Napredne formule in 

funkcije 
Formule nam v Microsoft Excelu poenostavijo računanje in zmanjšajo možnosti napak, če jih le 

znamo pravilno uporabljati. V petem poglavju bomo torej spoznali nekaj naprednih funkcij in 

na praktičnih primerih pokazali njihovo uporabnost. Po posameznih poglavjih bomo 

obravnavali: 

• Logične funkcije – IF, IFS, AND, OR in NOT 

• Statistične operacije – SUMIFS, AVERAGEIFS in COUNTIFS 

• Funkcije za iskanje podatkov – LOOKUP, VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH in INDEX 

• Funkcionalnosti analize podatkov in poslovna inteligenca 

• Datumske funkcije 

• Odpravljanje težav s funkcijami 

V sklopu naprednih funkcij pa seveda ne moremo mimo t.i. ugnezdenih funkcij. Kot izkušenim 

uporabnikom Excela se nam je velikokrat zgodilo, da smo pri takšnih ali drugačnih primerih 

morali v eno celico vstaviti več kot eno funkcijo. Ugnezdene funkcije se ne uporabljajo zgolj v 

zahtevnejših primerih, ampak jih lahko srečamo že pri kakšnem enostavnejšem primeru.  

 
Primer tega je že lahko situacija, ko seštevamo dve števili (z decimalkami), želimo pa, 

da je rezultat zaokrožen na celo število. V danem primeru osnovo formule predstavlja 

funkcija ROUND, v katero je gnezdena funkcija SUM.  

Seštevali smo torej števili 15,28 in 17,6. 

Kot vidimo na sliki, pa je rezultat prikazan 

kot 33 in ne 32,88, kot bi bil, če ne bi 

uporabili funkcije ROUND. V prvi 

argument smo torej vstavili 

»SUM(C2+D2)«, s čemer smo definirali 

kaj želimo sešteti; v drugi argument pa 

število »0«, s čemer smo Excelu povedali, 

da želimo rezultat zaokrožiti na 0 

decimalk, oziroma celo število. 

 

V primeru je bil torej prikazan le primer enostavne uporabe ugnezdenih funkcij. Podrobneje jih 

bomo spoznali v poglavju 5.5., kjer bomo prikazali še kakšen primer ugnezdenih funkcij. 

  

Slika 176: Enostavna uporaba ugnezdenih 

funkcij 
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5.1 Uporaba funkcij v formulah 

 Vstavljanje funkcij v formule 
Za vstavljanje funkcij v formule poznamo več načinov. Kadar še ne poznamo imena funkcij si 

lahko pomagamo s seznamom vseh funkcij, ki jih Excel pozna. Za dostop do pogovornega okna 

s funkcijami, odpremo zavihek Funkcije in izberemo gumb Vstavi funkcijo. 

 

Slika 177: Iskanje funkcij 

Odpre se pogovorno okno, kot je prikazano na sliki 177. Excel nam omogoči, da izbiramo med 

kategorijami in tako lažje poiščemo funkcijo, ki jo želimo uporabiti. Ena izmed kategorij je tudi 

»Zadnje uporabljeno«, kjer lahko zbiramo med nedavno uporabljenimi funkcijami. Kot pa je 

razvidno tudi iz slike, se nam ob kliku na funkcijo pod samim seznamom prikaže tudi 

funkcionalnost izbrane funkcije. 

Naslednji, ampak pri zahtevnejših funkcijah ne tako uporabljen, način uporabe funkcij je ta, da 

ob vpisu same funkcije, samostojne vnesemo vse argumente, ki jih potrebujemo za pravilno 

izvajanje funkcije. Temu načinu se, vsaj dokler funkcij zares ne obvladamo, poskušamo pri 

zahtevnejših funkcijah, ali morebitni uporabi ugnezdenih funkcij izogniti, saj lahko hitro pride 

do napake. Ob vpisu funkcije zraven enačaja nam Excel sicer izpiše argumente, ki jih moramo 

vnesti, ampak za lažjo kontrolo nad tem kako se bo funkcija izvedla, je bolj priporočeno 

uporabiti argumente. 

 

Slika 178: Argumenti funkcije 
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Kot tretji način vnašanja funkcij v formule pa bomo izpostavili način, ki ga bomo v samih 

primerih v nadaljevanju tudi uporabljali. To je s pomočjo argumentov funkcije. Kadar 

pritisnemo gumb argumentov funkcije (prikazan na sliki 178), se nam odpre možnost izbire 

vseh funkcij, kar smo že izpostavili kot enega izmed načinov vstavljanja funkcij. Do argumentov 

funkcije pravzaprav pridemo šele, kadar funkcijo najprej definiramo v tabeli in šele nato 

pritisnemo gumb za argumente funkcij. Argumenti funkcije nam potem ponudijo celovit 

vpogled v to, kaj funkcija naredi in kaj moramo vnesti, da se bo želeno tudi zgodilo. 

 
Pri vstavljanju funkcije si lahko pomagamo tudi s kombinacijama tipk Shift+F3. To 

lahko koristimo pred zgoraj navedenima načinoma, lahko se nam odpre čarovnik za 

iskanje primerne funkcije, ali argumenti funkcije. Kadar smo postavljeni v prazno polje 

kombinacija tipk odpre čarovnik; kadar pa že imamo vneseno funckijo, pa nam odpre 

argumente vnesene funkcije. 

 Logične operacije IF, IFS, AND, OR in NOT 
Kot prve bomo spoznali funkcije IF, IFS, AND, OR in NOT, ki spadajo v družino logičnih funkcij. 

Vse te, in še kakšno dodatno, najdemo v kategoriji Logika, kadar iščemo posamezne funkcije. 

V tabeli 8 so prikazani argumenti posameznih funkcij, dodan pa je tudi krajši opisi le-teh.  

Funkcija Opis 

IF (logični_test; [vrednost_če_je_true]; [vrednost_če_je_false] Izvede logični test in vrne 

vrednost TRUE ali FALSE, 

odvisno od rezultata. 

IFS (logični_test1; vrednost_če_je_true1;…) Izvede vsaj en logični test in 

vrne vrednost glede na prvi 

pogoj TRUE 

AND (logično1;[logično2],…) Vrne vrednost TRUE, če so vsi 

argumenti pravilni (TRUE). 

OR (logično1;[logično2],…) Vrne vrednost TRUE, če je vsaj 

en argument pravilen. 

NOT (logično) Spremeni logično vrednost 

argumenta. 

Tabela 8: Logične operacije IF, IFS, AND, OR in NOT 

 
V datoteki imamo prikazana imena štirih izbrancev in njihove mesečne neto plače in 

druge prihodke ter njihove mesečne stroške. Pod tabelo so navedena vprašanja, na 

katera boste odgovarjali v celice, pobarvane s svetlo modro barvo, pod vprašanjem 

(celice A8, A11, B11, A14 in A18). Rezultati morajo biti zapisani v obliki formul.  
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Slika 179: Tabela s podatki in vprašanji, na katera odgovarjamo z uporabo logičnih 

funkcij 

1. V celico A8 zapišemo =if( , ter odpremo argumente funkcije. 

2. V polje Logični_test vpišemo sum(B3+C3)>D3 

3. Ker želimo, da se v primeru, da logični test drži, izpiše »Da« in če ne drži izpiše »Ne«, 

to izpolnimo v prazni polji. Tako v polje Vrednost_če_je_true vpišemo DA in v polje 

Vrednost_če_je_false vpišemo NE.  

 

Slika 180: Argumenti funkcije IF 

 
Ker je seštevek celice B3 in C3 večji od D3, se bo kot odgovor na prvo vprašanje 

izpisala vrednost DA. 

4. V celico A11 vpišemo =and( in odpremo argumente funkcije 

5. V polje Logično1 vpišemo SUM(B2+C2)>D2 

6. Postopek ponovimo tudi za polja Logično2, Logično3 in Logično4 (kot je prikazano 

na sliki 6. 
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Slika 181: Argumenti funkcije AND 

 
V celici A11 se kot odgovor zapiše vrednost FALSE, saj je eden izmed naših 

zapisov tudi označen kot FALSE. V argumentih lahko sproti spremljamo kateri 

zapis ima vrednost TRUE in kateri FALSE, pod njimi pa imamo tudi 

zabeleženo, kaj se bo izpisalo v celici (v našem primeru torej FALSE). Ker pa 

FALSE točno odgovori na naše vprašanje, oziroma želimo imeti izpisano DA, 

ali NE, bomo v naslednjem koraku uporabili funkcijo IFS. 

7. V celico B11 vpišemo =ifs( in odpremo argumente funkcije. 

8. V polje Logical_test1 vpišemo A11=TRUE in v polje Value_if_true1 dodamo DA; s 

tem smo definirali, kaj se naj izpiše (DA), če logični test vpisan v prvo polje drži. 

9. V polje Logical_test2 vpišemo A11=FALSE in v polje Value_if_true2 dodamo NE.  

 

Slika 182: Argumenti funkcije IFS 

 
Ker je na podlagi našega prejšnjega računa v celici A11 zapisan FALSE, se kot 

odgovor na aktualno vprašanje izpiše NE, ki torej pomeni, da si vsi ne morejo 

pokriti svojih mesečnih stroškov. 
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10. V celico A14 vpišemo =or( ter odpremo argumente funkcije.  

11. V polje Logično1 vnesemo SUM(B2+C2)>D2. 

12. Postopek ponovimo tudi v naslednjih poljih in pri tem pazimo, da vnesene vrednosti 

prilagodimo (zgled je slika 183) 

 

Slika 183: Argumenti funkcije OR 

 
Kot opredeljeno na začetku poglavja, funkcija OR vrne vrednost TRUE, kadar 

ima vsaj eden izmed zapisov vrednost TRUE.  

13. V celico A18 vpišemo =not( in odpremo argumente funkcije.  

14. V polje Logično vnesemo vrednost SUM(B4+C4)>D4.  

 

Slika 184: Argumenti funkcije NOT 

 
Funkcija NOT vrne obratno vrednost. Kadar bi se sicer po logičnem testu 

moral izpisati TRUE se izpiše FALSE in kadar bi se moral izpisati FALSE, se 

izpiše TRUE.   
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15. V kolikor ste primer reševali s datoteko, bi rezultati morali izgledati kot na spodnji 

sliki. 

 

Slika 185: Končna slika primera uporabe logičnih funkcij 

 Statistične operacije SUMIFS, AVERAGEIFS in COUNTIFS 
V pravkar končanem podpoglavju smo že spoznali funkciji IF in IFS, zdaj pa se bomo lotili 

nadgradnjo le-teh in spoznali funkcije SUMIFS, AVERAGEIFS in COUNTIFS.  

 
Opazimo lahko, da se so vse omenjene statistične operacije končano s -ifs, iz česar že 

vemo, da bi naj bil uporabljen več kot en pogoj. Obstajajo seveda tudi 

»poenostavljene« verzije, funkcije SUMIF, AVERAGEIF in COUNTIF, pri kateri je lahko 

uporabljen največ en pogoj.  

Argumente funkcij in njihove opise si lahko pogledamo v spodnji tabeli. 

Funkcija Opis 

SUMIFS (obseg_seštevanja;obseg_pogojev1; pogoji1;…) Sešteje celice, ki jih navaja 

dani niz pogojev ali 

kriterijev 

AVERAGEIFS (obseg_za_povprečje; obseg_pogojev1; pogoji1;…) Najde povprečje za celice, 

navedene v danem nizu 

pogojev ali kriterijev. 

COUNTIFS (obseg_pogojev1; pogoji1;…) Prešteje celice, ki jih 

navaja dani niz pogojev 

ali kriterijev. 

Tabela 9: Statistične operacije SUMIFS, AVERAGEIFS in COUNTIFS 
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V delovnem zvezku imamo prikaz prodaje avtomobilov v podjetju Avto d.o.o. Prikazali 

bomo torej, kako delujejo prav kar predstavljene funkcije. Odgovore na vprašanja 

vpisujemo v celice, obarvane s svetlo modro podlago.  

 

Slika 186: Primer statističnih operacij 

1. Izberemo celico I7 in vpišemo =sumifs( ter odpremo argumente funkcije. 

2. V polju Obseg_seštevanja moramo vnesti tiste vrednosti, ki jih bomo seštevali. Ker 

naloga od nas zahteva seštevek prodajnih cen, izberemo vrednosti v razponu D5:D14. 

3. V polju Obseg_pogojev1 definiramo naš prvi pogoj, zato vnesemo F5:F14, kjer so 

zapisani vsi zaslužki v %. 

4. Šele v polju Pogoji1 določimo, kakšni morajo biti zaslužki, ki smo jih definirali v 

prejšnjem polju. Ker naloga od nas zahteva zaslužke, ki so večji od 20%, v polje Pogoji1  

torej vpišemo >20%. 

  
Kadar se v argumentih funkcije premikamo med posameznimi polji, si lahko 

pomagamo s tipko TAB. To nam torej omogoča premik v naslednjo polje. Za 

premik v prejšnjo polje pa si lahko pomagamo s kombinacijo tipk SHIFT+TAB. 

S tem korakom se pri zadnjem vpisu >20% v polju vpišejo potrebni narekovaji, 

prav tako, pa bi nas s tem Excel opozoril na morebitno napako.  

5. V polju Obseg_pogojev2 vpišemo naš drugi pogoj, torej razpon celic G5:G14. 

6. Pogoj za drugi pogoj vpišemo v polje Pogoji2, torej <10. 
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Slika 187: Argumenti funkcije SUMIFS 

7. Vneseni argumenti morajo biti kot na sliki 187, v celici I7, pa se mora izpisati vrednost 

163.000,00€. 

8. Pri naslednjem vprašanju moramo v celici I11 izračunati število avtomobilov, z 

upoštevanjem dveh, zato zapišemo =countifs( in odpremo argumente funkcije. 

9. Za razliko od funkcije SUMIFS, pri tej nalogi ne rabimo definirati obsega seštevanja, 

ampak začnemo kar pri Obseg_pogojev1, kamor vpišemo E5:E14. 

10. Vrednosti za prvi pogoj pa vnesemo v polje Pogoji1, kamor torej vpišemo >10000  

(paziti moramo, da Excel pri premiku v naslednjo polje doda narekovaje). 

11. Drugi pogoj definiramo v polju Obseg_pogojev2, kamor vpišemo D5:D14.  

12. V polje Pogoji2 pa vpišemo <70000. 

 

Slika 188: Argumenti funkcije COUNTIFS 
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13. Vaše vnesene vrednosti lahko primerjate s sliko 188, rezultat pa mora biti število 2.  

14. Postavimo se v celico I15, kamor vpišemo =averageifs( in odpremo argumente 

funkcij) 

15. Vpišemo Obseg_za_povprečje, ki je v razponu F5:F14. 

16. Naš prvi pogoj je v razponu G5:G14, zato tudi to vrednost vpišemo v polje 

Obseg_pogojev1. 

17. Naloga od nas zahteva vse vrednosti, ki so enake ali manjše 10, zato v polje Pogoji1  

vpišemo <=10. 

18. V polje Obseg_pogojev2 vpišemo celice, ki so v razponu C5:C14.  

19. V polje Pogoji2 vpišemo >50000, saj nas zanimajo vrednosti, ki so večje od 50.000. 

20. Vnesene vrednosti lahko primerjate s spodnjo sliko.  

 

Slika 189: Argumenti funkcije AVERAGEIFS 

Svoje končne rezultate lahko primerjate s sliko 190, kjer so izračunani odgovori na vsa 

vprašanja. Ker je v celici I15 že predhodno nastavljena oblika celice odstotek, se bo v 

celici izpisalo 9% in ne 0,09375, kot je zapisano neposredno pod polji za vnašanje 

vrednosti v argumentih funkcije. 

 

Slika 190: Končna slika naloge s statističnimi operacijami 
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5.2 Iskanje podatkov z LOOKUP, VLOOKUP in 

HLOOKUP, MATCH ter INDEX 

Kadar želimo iz nabora podatkov, recimo tabele, izpisati določeno vrednost, si lahko 

pomagamo s funkcijami, ki so opisane v tabeli 10.  

Funkcija Opis 

LOOKUP – vektorska oblika (iskana_vrednost; 

vektor_iskanja; vektor_rezultata) 

Poišče vrednost iz obsega, ki vsebuje le 

eno vrstico, ali en stolpec. 

LOOKUP – matrična oblika (iskana_vrednost; 

matrika) 

Poišče vrednot iz matrike. 

VLOOKUP (iskana_vrednost; matrika_tabele; 

št_indeksa_stolpca; obseg_iskanja) 

Poišče vrednost v skrajnem levem 

stolpcu tabele in vrne vrednost v isti 

vrstici navedenega stolpca.  

HLOOKUP (iskana_vrednost; matrika_tabele; 

št_indeksa_vrstice; obseg iskanja)  

Poišče vrednost v zgornji vrstici tabele 

ali matrike vrednosti in vrne vrednost iz 

istega stolpca in vrstice, ki jo vi 

določite. 

MATCH (iskana_vrednost; matrika iskanja; 

vrsta_ujemanja) 

Vrne relativni položaj elementa v 

matriki, ki se ujema z navedeno 

vrednostjo v navedenem vrstnem redu. 

INDEX – matrična oblika (matrika; št_vrstice; 

št_stolpca) 

Vrne vrednost ali sklic na celico v 

preseku določene vrstice in stolpca v 

navedenem obsegu. 

INDEX – oblika sklica (sklic; št_vrstice; št_stolpca; 

št_področja) 

Vrne vrednost ali sklic na celico v 

preseku določene vrstice in stolpca v 

navedenem obsegu. 

Tabela 10: Funkcije za iskanje podatkov VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH in INDEX 

 
Kot je razvidno iz tabele 10, tako pri funkciji LOOKUP, kot pri funkciji INDEX, obstajata 

dve obliki. Vir iz pomoči za Excel priporoča, da uporabniki, namesto matrične oblike 

LOOKUP funkcije, raje uporabimo VLOOKUP, oziroma HLOOKUP, saj je njeno 

delovanje zelo omejeno. Prav tako pa se je možno že v osnovi izogniti funkciji 

LOOKUP, saj sta tako vertikalna, kot horizontalna verzija dovolj primerna za kakršno 

koli iskanje vrednosti po nekem razponu celic.  

Funkcije za iskanje podatkov bomo obravnavali v dveh ločenih podpoglavjih. Najprej bomo 

spoznali med seboj zelo podobni VLOOKUP in HLOOKUP, v naslednjem podpoglavju pa še 

funkcijo MATCH in oba načina uporabe funkcije INDEX.  



Uporabniška navodila za napredno uporabo: Microsoft Excel 2016 
 

 

88 

 

 Iskanje podatkov z VLOOKUP in HLOOKUP 
Najuporabnejši funkciji za iskanje podatkov sta VLOOKUP (za vertikalno iskanje) in HLOOKUP 

(za horizontalno iskanje). Prva torej omogoča vertikalno iskanje od zgoraj navzdol, z začetkom 

s skrajnim levim stolpcem dokler ne dosežemo iskane vrednosti. Druga pa išče od leve proti 

desni, z začetkom s prvo vrstico, v izbranem razponu celic, dokler ne najde vrednosti, ki smo jo 

definirali.  

 
Pri uporabi funkcij VLOOKUP in HLOOKUP si lahko zelo pomagamo tudi z 

definiranjem imen celic, ali obsegom območja. Namesto, da bi vedno znova onačevali 

nek obseg celic, lahko enostavno vstavimo ime, ki ga sami določimo. Ko želimo 

imenovati določen obseg, ga najprej označimo, na označen del stisnemo s desnim 

miškinim gumbom in pritisnemo Določi ime… . Odpre se pogovorno okno, preko 

katerega torej določimo ime, lahko pa še popravimo obseg celic. Za poimenovanje 

tabele, pa jo moramo zgolj označiti eno celico v tabeli in preko okna Načrt določimo 

ime (na levi strani). 

 

 
Za ogled primera uporabe funckij VLOOKUP in HLOOKUP si bomo pogledali sledeč 

primer mesečne prodaje v avtomobilskem podjetju, podobna tabela, ki smo jo za 

primer vzeli že pri spoznavanju logičnih operacij.  

 

Slika 191: Primer uporabe VLOOKUP in HLOOKUP 
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1. Celicam v razponu B18:C21 določimo ime, ki naj bo Računanje_bonusa (ne sme 

imeti presledka). 

2. Postavimo se v celico G6 in odpremo argumente funkcije VLOOKUP.  

3. V polje Iskana_vrednost moramo vnesti vrednost, ki jo bomo iskali v nizu celic 

določenem v naslednjem polju. 

4. Za Matrike_tabele označimo tabelo levo spodaj, ki smo jo v 1. koraku poimenovali 

Računanje_bonusa (ta zapis se pokaže v polju). 

5. Za polje Št_indeksa_stolpca moramo Excelu povedati, kateri stolpec mora gledati 

v predhodno določenem razponu celic. Ker se bonus (ki ga želimo izračunati) nahaja 

v drugem stolpcu Matrike tabele, ki smo jo določili, v polje vstavimo 2.  

6. Polje Obseg_iskanja ni obvezno polje, kot vrednosti pa se lahko vpišeta TRUE ali 

FALSE. Če pustimo prazno obvelja TRUE. Na našem konkretnem primeru s tem 

zapisom vrednosti Excelu povemo, da ne iščemo točnih vrednosti, ampak se med 

iskanjem spreminjano, glede na to, koliko časa je bil avto v salonu.  

 
Če bi imeli vneseno vrednost FALSE, bi se v modro pobarvanih poljih stolpca 

Bonus prodajalca, kjer vrednosti niso 1, 5 ali 15 (ujemanje je zapisano v tabeli 

levo spodaj), izpisalo #N/A, saj bi Excel iskal le števila najbližja nastavljeni 

meji. Tako pa se bodo izpisala števila, predhodno je v datoteki sicer 

nastavljeno oblikovanje z izpisom odstotkov. 

 

Slika 192: Argumenti funkcije VLOOKUP 

7. Izračunano celico prekopiramo med ostala svetlo modra polja.  

 
S tem ko smo poimenovali polje Računanje_bonusa, smo razpon celic na 

nek način fiksirali. Če bi v polju Matrika_tabele zgolj označili celice, bi se med 

kopiranjem rešitev Excel vedno premaknil za polje navzdol in rezultati seveda 

ne bi bili pravilni, oziroma dobili bi zapis neveljavne funkcije. 

8. Postavimo se v polje G19 in odpremo argumente funkcije HLOOKUP.  
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9. Iz tabele, ki jo bomo sicer definirali v naslednjem polju, želimo izpisati vrednost, ki 

se nahaja v stolpcu Zaslužek. Izberemo torej polje F19, saj bomo iz matrike iskali to 

vrednost. 

10. V polju Matrika_tabele, torej označimo razpon tabele, ki jo opazujemo (ni 

potrebno označiti bonusov, ki smo jih računali prej). Vpišemo B5:G16. Prav tako tokrat 

ne rabimo poimenovati razpona celic, saj rezultatov ne bomo kopirali naprej. 

11. V polju Št_indeksa_vrstice moramo vnesti številko vrstice, kjer se nahaja naš 

podatek. Tokrat moramo v polje dodati zapis E19+1!  

 
V celici E19 se nahaja podatek kateri avtomobil spremljamo. Ker smo v polju 

Matrika_tabele označili razpon celic, ki vključuje tudi glave posameznih 

stolpec, moramo dodati tudi +1. Tako se potem dejansko pokrivata 

avtomobil definiran v izbrani celici in vrstica, ki smo jo v tem polju izbrali.  

12. Če pri argumentih funkcije VLOOKUP nismo potrebovali vpisovati vrednosti v 

polje Obseg_iskanja, je to pri tem primeru nujno. Šele ko vpišemo FALSE vidimo, da 

se bo izpisala številka 8000, kar je pravilen rezultat. Excel torej s tem išče točno 

ujemanje vrednosti in se ne prilagodi glede na najbližjo vrednost. 

 

Slika 193: Argumenti funkcije HLOOKUP 

  Funkciji MATCH in INDEX 
Za iskanje v večjem naboru podatkov lahko zraven VLOOKUP in HLOOKUP, uporabimo tudi 

funkciji MATCH in INDEX, oziroma kombinacijo le-teh. Kot omenjeno že v uvodu poglavja 5.2., 

ima funkcija INDEX dve obliki. Razlika je v argumentih, ki jih vstavljamo. Podrobno bomo 

funkciji spoznali v naslednjem primeru. 

 
Pred seboj imamo podatke, ki ponazarjajo letno prodajo avtomobilov, razvrščeno po 

prodajnih mestih (Ljubljana, Maribor, Koper in Murska Sobota) in posameznih 

četrtletjih v letu (Q1, Q2, Q3 in Q4). Podatki v tabelah so v tisoč €. Pod tabelami so 

primeri uporabe funkcij INDEX in MATCH.  
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Slika 194: Primer uporabe INDEX in MATCH 

1. Za reševanje ene izmed nalog je potrebno poimenovanje polj. Lahko jih poimenujete 

s poljubnim imenon, pomembni so le prave mere: B6:E9, G6:J9, B13:E16, G13:J16 

(imena polj v primeru so sicer poimenovana BMW, AUDI, MERCEDES in CITROEN – po 

tabelah). 

2. Postavimo se v celico E19, vpišemo =index( in pritisnemo na gumb za argumente 

funkcij. Ker obstajata dva različna vnosa te funkcije, moramo na tej točki izbrati vrsto. 

Za to nalogo izberemo drugo – Sklicno obliko. 

3. V polje Sklic moramo pri sklicni obliki vnesti več razponov celic, ki jih bomo 

opazovali. To polje se nanaša tudi na polje Št_področja, saj s tem izpišemo vrednost, 

ki se nahaja v posameznem področju. V polje moramo torej zapisati sledeče: (BMW; 

AUDI; MERCEDES; CITROEN), oziroma vaša imena prej navedenih celic – lahko jih 

tudi označite z miško.  

 
Morda se vam bo zraven polja izpisalo #VREDN!. Vseeno poskušajte vnesti 

preostale argumente in preverite delovanje funkcije. To vidimo na sliki 19, kjer 

se je kljub vsemu na koncu izpisala prava vrednost. 

4. V poljih Št_vrstice in Št_stolpca moramo vnesti številki vrstice in stolpca v obsegu 

celic, ki smo jih določili v prejšnjem koraku. Ker iščemo podatke za drugo četrtletje – 

Q2 in Koper, v polji vpišemo 2 in 3.  

5. V zadnjo polje moramo, kot že rečeno, vpisati številko področja, za katero se bo 

izpisala vrednost. Številke področja smo definirali v polju Sklic, torej BMW predstavlja 

prvo področje, AUDI drugo itd. Ker nas v konkretni celici zanimajo podatki za BMW, 

vpišemo 1. 
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Slika 195: Argumenti funkcije INDEX - sklicna oblika 

6. Ko potrdimo argumente, se nam izpiše vsota prodaje za znamko BMW, v Kopru v 

drugem četrtletju. Ker moramo v nadaljevanju samo spremeniti področje (Koper in Q2 

ostaneta enaka), lahko v spodnje tri celice funkcijo samo prekopiramo in nato 

spremenimo zadnji argument. Tako dobimo prodajo po posameznih znamkah. 

 
Ob kopiranju funkcije iz E19, v spodnja tri polja, moramo v zadnjem 

argumentu spremeniti vrednost glede na to, na katerem mestu se nahaja 

posamičen avtomobil. Zadnji argument za Audi mora torej biti namesto 1, 2, 

pri Mercedezu 3 in pri Citroenu 4.  

7. Postavimo se v celico I19 in odpremo argumente funkcije INDEX, tokrat v matrični 

obliki. Gre za enostavnejšo verzijo, saj nas zanima zgolj en razpon celic.  

8. V polje Matrika moramo vpisati razpon celic G12:J16, oziroma CITROEN, saj smo 

tako tudi to polje poimenovali. 

9. Enako kot pri sklicni obliki, moramo tudi tukaj določiti zahtevan stolpec in vrstico, ki 

jo potrebujemo. Na podlagi naloge vpišemo 3 in 2.  

 

Slika 196: Argumenti funkcije INDEX - matrična oblika 
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10. Postavimo se v celico H22 in odpremo argumente funkcije MAX. V tem koraku nas 

zanima kolikšna je bila največja vrednost prodaje. V posamezna polja argumentov tako 

vnesemo vsa štiri obravnavana območja (BMW, AUDI, MERCEDES in CITROEN). 

11. Ko potrdimo argumente, se v celici izpiše vrednost 1600. Ta zapis nato poiščemo 

med tabelami in ga zasledimo v tabeli znamke BWM.  

12. Postavimo se v celico J22 in odpremo argumente funkcije MATCH, ki nam izpiše, 

na katerem mestu se v nekem naboru podatkov nahaja naša iskana vrednost. 

13. Ker iščemo vrednost 1600, to tudi zapišemo v polje Iskana_vrednost. 

14. V polje Matrika_iskanja vnesemo razpon celic prvega stolpca tabele BMW, saj se 

v tem stolpcu nahaja naša vrednost. Vpišemo/označimo torej B6:B9. 

15. V polje Vrsta_ujemanja moramo vnesti 0, saj nam ta zapis vrne točno to vrednost, 

ki jo iščemo. 

 

Slika 197: Argumenti funkcije MATCH 

 
Če bi vpisali 1 ali izpustili, bi Excel poiskal največjo vrednost, ki je manjša ali 

enaka iskane vrednost. Če bi pa vpisali -1, pa bi izpisalo najmanjšo vrednost, 

ki je večja ali enaka iskani vrednosti. 
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16. V celici J22 se tako izpiše 4, kar ponazarja, da se iskana vrednost nahaja v 4. vrstici 

nastavljenega razpona celic. 

V tako majhnem naboru podatkov, kot so bili prikazani v tem primeru, funkcija ni 

posebej uporabna, saj bi lahko to razbrali sami. Ko pa gre za velik nabor podatkov, z 

več sto vrsticami, pa lahko poznavanje funkcije MATCH postane zelo uporabno. 

 

Slika 198: Rešen primer uporabe INDEX in MATCH 

Da pa prideta funkciji INDEX in MATCH resnično do izraza, pa ju moramo uporabiti v 

kombinaciji. V kombinaciji dejansko predstavljata funkciji VLOOKUP in HLOOKUP, le da 

ponujata več možnosti. Kot primer vzemimo funkcijo VLOOKUP. Kot smo že spoznali, funkcija 

deluje tako, da Excel poišče podatke v prvi vrstici in stolpcu, ki ga določimo v argumentih. 

Njena omejitev je torej ta, da nam ni omogočeno nastavljanje v kateri vrstici želimo iskati 

podatke. Sicer se v večini primerov iskane vrednosti nahajajo v prvi vrstici, ampak pri 

kompleksnejših delovnih zvezkih to ni nujno res. Tako torej pridemo do funkcionalnosti, ki jo 

prinaša kombinacija funkcij INDEX in MATCH. 

Če želimo torej iskati podatke, ki se ne nahajajo v prvem stolpcu ali prvi vrstici, temveč v 

poljubnih stolpcih in vrsticah, moramo za osnovo vzeti funkcijo INDEX in ugnezditi funkcijo 

MATCH. Argumenti funkcije INDEX od nas med drugim zahtevajo tudi št. vrstice in stolpca, 

kamor pa nato ugnezdimo funkcijo MATCH.  
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5.3 Analiza podatkov in poslovna inteligenca 

 Uvažanje podatkov 
Preden se lotimo analize podatkov, je prav, da pokažemo na kakšne načine lahko zbirko 

podatkov uvozimo v Excel. V grobem lahko rečemo, da lahko podatke zbiramo iz besedila/CSV, 

spleta, obstoječih tabel ali zunanjih podatkovnih baz. V Excelu se ti načini uvažanja nahajajo na 

zavihku Podatki, v skupini Dobi in pretvori podatke (skrajno levo). 

 

Slika 199: Načini uvoza podatkov in poizvedb 

Podatke lahko v osnovi pridobivamo Iz Accessa, Iz spleta, Iz besedila in Iz drugih virov. 

Ločeno od tega pa obstaja seznam možnosti uvažanja poizvedb. Pri tem ločimo 

• Iz datoteke – Pri tem gre za uvoz iz drugih Excelovih delovnih zvezkov; CSV (comma-

seperated values2) datotek; iz XML datotek; JSON (JavaScript Object Notation) datotek; 

iz map ali preko SharePoint povezave. 

• Iz zbirke podatkov – Črpamo lahko iz Microsoft Access zbirke podatkov; iz storitve 

Analysis Services; iz zbirk podatkov Oracle, MySQL, Sybase, SAP HANA itd. 

• Iz storitve Azure – Pri tem gre za povezave z Microsoftovo cloud platformo. 

• Iz spletnih storitev – Pri tem gre za pridobivanje podatkov s seznama storitve 

SharePoint Online, Storitve Microsoft Exchange Online, Dynamics 365, iz storitve 

Facebook ter iz predmetov in poročil programa SalesForce 

• Iz drugih virov – Sem sodi pridobivanje podatkov iz tabel, spleta, storitve Microsoft 

Query, seznama SharePoint, Microsoft Exchange itd. 

                                                 
2 V dobesednem prevodu to pomeni »vrednosti, ločene z vejicami«. Običajno gre za zapise v beležnici, 

podoben primer pa je tudi prikazan v tem poglavju. 
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Prikazan bo primer uvoza podatkov v Excel iz beležnice.  

 

Slika 200: Nabor podatkov v beležnici 

1. Odprimo prazen delovni zvezek 

2. Na zavihku podatki stisnemo na gumb Iz besedila. 

3. V oknu, ki se odpre, poiščemo želeno datoteko in kliknemo Uvozi. 

 

Slika 201: Uvoz besedila, korak 1 
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4. Odpre se pogovorno okno, preko katerega določimo kako so v datoteki sortirani 

podatki. V prvem koraku določamo, če so podatki razmejeni, ali fiksno razmejeni. 

Prvo možnost izberemo, kadar polja ločujejo znaki, kot so vejice ali tabulatorji. Drugo 

možnost pa bi izbrali, kadar so polja razdeljena v stolpcih, delijo jih pa presledki. Iz 

slike 200 vidimo, da podatke v datoteki ločuje podpičje, zato izberemo prvo možnost 

(slika 201). Prav tako se v prvem koraku določi, če imajo podatki glave. V tem primeru 

odkljukamo polje na sredi pogovornega okna. Ko določimo oboje, se lahko postavimo 

na naslednji korak, ali že dokončamo uvoz besedila. Ker moramo za ta primer še nekaj 

določiti, pritisnemo gumb Naprej >.  

 

Slika 202: Uvoz besedila, korak 2 

5. V koraku 2 se določi, kaj so tista ločila, ki razmejujejo podatke v stolpce. Ker so to v 

našem primeru podpičja, to tudi ustrezno odkljukamo. Rezultat te nastavitve je potem 

viden v predogledu, na dnu pogovornega okna.  

6. V koraku 3 bi sicer imeli možnost nastavljanja lastnosti glave tabele. Ker je v našem 

primeru nimamo, lahko ta korak preskočimo s pritiskom na gumb Dokončaj.  

7. Odpre se še manjše pogovorno okno, preko katerega pa izberemo kam želimo, da 

se podatki prenesejo. Ko določimo želen delovni zvezek, potrdimo z V redu.  

 
Ko je prikazan uvoz podatkov uporabljen v realnih situacijah, gre praviloma 

za res velik nabor podatkov. Tukaj pa je zaradi nažjega razumevanja 

funkcionalnosti, prikazana le datoteka z nekaj podatki.  
 

 

Za nekoliko naprednejši uvoz podatkov, lahko uporabimo poizvedbe, ki se prav tako nahajajo 

na zavihku Podatki. Na podoben način, kot je ravnokar bil prikazan uvoz podatkov, bi lahko 

uporabljeno datoteko uvažali preko Poizvedb. V tem primeru, bi imeli nekaj dodatnih možnosti 

urejanja.  Po tem, ko bi podatke preko poizvedb prenesli v Microsoft Excel, bi se nam ob kliku 

na nastalo tabelo odprl zavihek Poizvedba.  
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Slika 203: Zavihek "Poizvedba" 

Kot je razvidno iz slike 203, nam zavihek poizvedbe omogoča različne funkcionalnosti. 

Poizvedbo lahko urejami, preverimo lastnosti, dodamo ali spojimo stolpce, izvozimo ipd. Do 

orodja Power Query, kjer imamo še več možnosti urejanja s poizvedbo, pa na skrajni levi strani 

zavihka pritisnemo Uredi. Power Query še sicer omogoča veliko možnosti, ki pa so preobširne 

za ta priročnik, bomo ga pa delno spoznali v naslednjem podpoglavju.  

  Združevanje podatkov 
Če se v Excelu ukvarjamo z velikim številom poizvedb, se velikokrat zgodi, da moramo za kakšna 

poročila posamezne tabele, ki so si med seboj podobne, združiti. O podobnosti tabel lahko 

govorimo, ko imajo enako strukturo, ali pa so preko določenih polj medsebojno povezane. Če 

se ponovno vrnemo k našemu podjetju Avto d.o.o., lahko  to enostavno razložimo na primeru. 

Vzemimo za primer tabelo, ki smo jo vstavili v prejšnjem praktičnem primeru (Slika 201). 

Prikazane imamo prodane znamke avtomobilov, ki so razvrščene še na modele, kraj prodaje in 

dan v tednu, ko so bili prodani. V podjetju pa recimo obstaja še ločena tabela, kjer so zapisani 

tudi prodani avtomobili. Zraven njih, pa je v tej drugi tabeli, poleg vsakega prodanega modela 

zapisan tudi prodajalec. Ker imata torej obe tabeli skupno točko (stolpec prodanih modelov), 

lahko drugo tabelo združimo s prvo, ki je potem bolj razširjena (doda se nov podatek).  

 
Ponovno bomo funkcionalnost prikazali preko praktičnega primera. Podatke bomo 

pridobili preko vira OData (ki se nahaja med drugimi viri med pridobivanjem 

podatkov), s povezavo http://services.odata.org/northwind/northwind.svc. 

1. Odpremo prazen delovni zvezek 

2. V zavihku Podatki, kliknemo na Nova poizvedba, nato Iz drugih virov in še Iz vira 

OData.  

3. Odpre se okno, v katerega vnesemo prej navedeno povezavo. 

 

Slika 204: Povezava in Vir OData 

http://services.odata.org/northwind/northwind.svc
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4. Ko kliknemo V redu, se odpre Krmar v katerem lahko izbiramo med različnimi 

poizvedbami.  

5. V naboru kliknemo Categories in nato Uvozi. 

6. Postavimo se na nov prazen list in ponovimo postopek, le na v pogovornem oknu 

Krmar izberemo Category_sales_for_1997.  

 
S tem smo v naš delovni zvezek vnesli dve tabeli, ki imata skupno točko – 

stolpec CategoryName. Zaradi te lastnosti ju lahko združimo v eno tabelo, 

kar bo predstavljeno v naslednjih korakih.  

7. Odpremo še en prazen delovni list in preko zavihka Podatki izberemo gumb Nova 

poizvedba, nato Združi poizvedbe in še Spoji.  

 

Slika 205: Spajanje poizvedb 

8. Odpre se pogovorno okno Spoji, preko katerega bomo izbrali obe poizvedbi, ki ju 

želimo združiti. 

9. V prvem praznem polju izberemo Categories, v drugem pa 

Category_Sales_for_1997. Kot je prikazano z zeleno barvo na sliki 205 pa moramo 

skupni stolpec v obeh tabelah tudi izbrati. Nato kliknemo V redu.  

10. Odpre se Power Query, kjer moramo skupno tabelo še nekoliko urediti.  
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Slika 206: Izbira podatkov za skupno tabelo 

 
Pred urejanjem sta v stolpcu Category_Sales_for_1997 izbrana tako 

CategoryName in CategorySales. Zato tudi pred urejanjem ne vidimo 

vrednosti za ta stolpec. 

11. Zraven zapisa Category_Sales_for_1997 kliknemo na puščici in pri 

CategoryName odstranimo kljukico (slika 206).  

12. Ko ukaz potrdimo v tabeli, se v zadnjem stolpcu prikažejo vrednosti prodaje za 

posamezne kategorije. 

13. Pritisnemo na gumb Zapri in naloži in že čez nekaj trenutkov se združena tabela 

prikaže v delovnem zvezku.  

14. Če želimo tabelo še urejati, se na desni strani, kjer so se nam odprle poizvedbe, z 

miško postavimo na želeno poizvedbo in nato izberemo Uredi.  



Uporabniška navodila za napredno uporabo: Microsoft Excel 2016 
 

 

101 

 

Slika 207: Ukaz urejanja posameznih poizvedb 

 
V kolikor vam seznama poizvedb več ne kaže, se postavite na zavihek 

Podatki in nato izberite gumb Pokaži poizvedbe.  

 

 

 Analiza: kaj če 
»Kaj če« analize nam v Excelu pomagajo reševati probleme, oziroma odgovarjati na vprašanja 

kaj se zgodi, če se spremeni katera od vrednosti v našem modelu. Med funkcionalnostmi Excela 

imamo 3 tovrstne analize: Upravitelj scenarijev, Iskanje cilja in Podatkovna tabela. Sam gumb 

»Analiza: kaj če«,  se nahaja v zavihku Podatki, na desni strani.  

 

Slika 208: Lokacija in vrste analiz "kaj če" 

5.3.3.1 Upravitelj scenarijev 

Scenariji nam v Excelu omogočajo dinamično spreminjanje določene vsebine v našem 

delovnem zvezku. V pogovornem oknu scenarijev lahko spreminjamo različne možnosti, 

oziroma scenarije in nastavljena vrednost se nam v tabeli ali skupku podatkov spreminja. S tem 

lahko enostavno in pregledno analiziramo različne možnosti. Funkcionalnost pa nam na koncu 
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omogoča še izpis nove tabele, kjer so prikazani vsi scenariji, kar v naš delovni zvezek prinese 

še večjo preglednost 

V spodnjem primeru bo prikazana situacija, kjer se zaposleni v podjetju Avto d.o.o. glede na 

finančni vidik odloča, ali bo ostal v Mariboru, ali bo trenutno delovno mesto zamenjal s 

podružnico v Ljubljani, oziroma Murski Soboti. Prikazani so podatki za njegovo neto plačo, 

najemnino, hrano in druge življenjske stroške, ki se bodo glede na lokacijo (v drugih scenarijih) 

spreminjali. Pod podatki je še izračun skupnih stroškov in še koliko denarja bi mu ob 

posameznem scenariju ostalo. 

 
Prikazan bo praktični primer, kjer bomo prikazali funkcionalnost scenarijev. 

 

Slika 209: Praktičen primer scenarijev 

1. Za reševanje scenarijev je priporočljivo poimenovanje posameznih celic, kjer se 

nahajajo številke. Ker bomo vsa polja poimenovali glede na vsebino celice levo od njih, 

lahko to avtomatsko naredimo na sledeč način. Označimo razpon celic B3:C10 in na 

zavihku Funkcije stisnemo na gumb Ustvari iz nabora, ki se nahaja v sekciji imen. 

 

Slika 210: Ustvarjanje imena več celic naenkrat 

Kot je prikazano v pogovornem oknu na zgornji sliki, moramo odkljukati Levem 

stolpcu, saj bomo imena celic črpali iz leve strani. 

2. Označimo celice C3 in C5:C7, ter odpremo upravitelja scenarijev (glej sliko 210). 
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3. Odpre se pogovorno okno, v katero bomo vstavljali naše scenarije in jih kasneje 

izbirali (prikazovali v delovnem zvezku).  

 

Slika 211: Pogovorno okno scenarijev 

4. Kliknemo na gumb Dodaj… 

5. Za imena scenarijev bomo določali mesta, med katerimi se odloča zaposleni 

(Maribor, Ljubljana, Murska Sobota). V prvi scenarij torej v prvo polje vpišemo 

Maribor. Ker smo že predhodno izbrali celice nam jih v naslednjem polju ni potrebno, 

sicer bi jih lahko določili tudi tukaj. Za vsak scenarij si lahko zapišemo tudi opombo, 

ki pa ni obvezna. Za naš primer bomo zapisali: »Zaposleni ostane v Mariboru« in 

kliknemo V redu. 

6. Odpre se okno, v katerem lahko preverimo scenarij. Če predhodno ne bi definirali 

imena celic, bi namesto imen levo od polja bila imena celic. S tem pa scenarij ne bi bil 

tako pregleden, kot je sedaj. Ker bomo vnesli še dva scenarija, pritisnemo Dodaj.  

 

Slika 212: Pogovorno okno vrednosti scenarija 
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7. Na podoben način sedaj izpolnimo scenarij za Ljubljano. Za ime scenarija vpišemo 

Ljubljana, ter dodamo komentar: »Zaposleni se preseli v Ljubljano«.  

8. V naslednjem koraku pa moramo vnesti vrednosti, ki veljalo za Ljubljano. Po vrsti jih 

spremenimo v naslednje vrednosti: 2000, 600, 500 in 650. Kliknemo Dodaj, saj 

moramo še vnesti scenarij za Mursko Soboto. 

9. V pogovornem oknu določimo ime Murska Sobota in zapišemo komentar: 

»Zaposleni se preseli v Mursko Soboto«. 

10. V polja napišemo po vrsti naslednje vrednosti: 1100, 300, 250 in 350. Kliknemo V 

redu, saj smo že določili vse tri scenarije.  

11. Ponovno se odpre pogovorno okno Upravitelj scenarijev. Sedaj lahko s 

dvoklikom na posamezen scenarij spreminjamo vrednosti v tabeli in ugotovimo, da se 

zaposlenemu, vsaj iz finančnega vidika, najbolj splača ostati v Mariboru, saj mu na 

koncu meseca ostane največ denarja. Pri vsakem scenariju pa lahko spodaj vidimo tudi 

vse komentarje, ki smo jih zapisali.  

12. Kliknemo na gumb Povzetek, ki se nahaja v pogovornem oknu. 

13. V naslednjem koraku določimo način povzetka, ki je lahko tudi v obliki vrtilne 

tabele. Za naš primer pustimo na izbrani možnosti. V polju Celice z rezultati, pa bomo 

izbrali celici C8 in C10, saj želimo, da se nam prikažeta kot rezultat. 

 

Slika 213: Povzetek scenarija na novem listu 

Kot je prikazano v zadnjem koraku primera, nam Excel naše scenarije pregledno izpiše na nov 

list, kjer lahko potem lažje primerjamo naše rezultate.  

5.3.3.2 Iskanje cilja 

Z iskanjem cilja lahko preračunamo posamezno komponento našega izračuna, po tem ko že 

poznamo želeni končni rezultat. To si lahko predstavljamo s čisto šolskim primerom. Recimo, 

da je naša skupna ocena predmeta sestavljena iz treh vmesnih testov. Ker smo prva dva pisali 
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nekoliko slabše, nas zanima, kako uspešni bi morali biti pri tretjem, da bo končna ocena nad 

pragom negativne ocene.  

Naše podatke moramo v zadostni obliki vnesti v Excel, označiti in odpreti pogovorno okno 

Iskanje cilja. V pogovornem oknu potem označimo katero polje je cilj in koliko mora znašati, 

prav tako pa določimo tudi katero okno je tisti odločilni vmesni faktor. Excel si vzame nekaj 

trenutkov in nato v tabeli izpolni manjkajoče polje. 

 
Za praktičen primer prikaza funkcionalnosti iskanja cilja, bomo ponovno uporabili 

naše avtomobilsko podjetje.  

 

Slika 214: Primer uporabe iskanja cilja 

1. Na zavihku podatki kliknemo Analiza »kaj če« in nato Iskanje cilja. 

2. V polju Vrednost celice izberemo polje D9, saj tukaj definiramo naš cilj. 

3. Ker je cilj mesečne prodaje 500.000€, to zapišemo v polje Nastavi na. 

4. V zadnje polje, S spreminjanjem celice, pa moramo zapisati, katera je tista vmesna 

komponenta, katere vrednost bo zadoščala prej nastavljenemu cilju. Označimo torej 

polje D8.  

5. Ko kliknemo V redu, nam Excel izračuna, za koliko moramo prodati Citroene, da 

bomo dosegli mesečni cilj prodaje. Število prodanih avtomobilov je za ta primer 

seveda irelevanten, pomembno je le razumevanje delovanja predstavljene 

funkcionalnosti.   
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Slika 215: Rešen primer uporabe iskanja cilja 

 

5.3.3.3 Podatkovna tabela 

Podatkovne tabele nam omogočajo vpogled v različne možnosti in so odvisne od spremenljivk, 

ki jih vnesemo v tabelo. Poznamo dve vrsti podatkovnih tabel – z eno ali dvema 

spremenljivkama. Več jih v podatkovne tabele ne moremo vključiti. Že obe imeni nam povesta, 

da lahko primerjamo podatke, glede na to, ali si izberemo le eno ali dve spremenljivki. V 

primerjavi s klasičnimi tabelami, ki smo jih morda vajeni iz enostavne rabe Excela, pa gre tukaj 

za dinamične, saj se nam podatki spreminjajo glede na naše nastavitve. 

Najlažje bo, da podatkovne tabele predstavimo z enostavnim primerom. Predstavljajmo si, da 

imamo podjetje in pravkar računamo kakšna bo naša pričakovana prodaja za prihodnje leto. 

Recimo, da smo preračunali, da bo letošnja prodaja, ki znaša 500.000€, v prihodnjem letu zrastla 

za 1,5%. V tem primeru bi naslednje leto znašala 507.500€. S pomočjo podatkovnih tabel, pa 

lahko pridemo do možnih scenarijev, kakšna bo prodaja, če nismo točno zadeli rasti za 1,5%. V 

naslednjem primeru bosta še slikovno prikazana primera z eno in dvema spremenljivkama. 

 
Ponovno vzemimo za primer naše avtomobilsko podjetje.  

 

Slika 216: Primer podatkovnih tabel z eno spremenljivko 
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V sliki 216 je prikazana naša prodaja za leto 2019, pričakovana rast in posledično 

pričakovana prodaja za leto 2020.  

1. Najprej izračunamo pričakovano prodajo glede na prodajo v 2019 in zabeleženo 

rastjo. V celico C5 vpišemo naslednjo formulo: =C3+(C3*C4). Rezultat je 

824.000,00€, kar se izpiše tudi v celici C7.  

2. Označimo spodnjo tabelo, razpon celic B7:C14  in na zavihku Podatki izberemo 

Analiza »kaj če« in nato Podatkovne tabele. 

3. V pogovornem oknu moramo vnesti vrednost rasti, saj se bo v odvisnosti od nje 

spreminjala pričakovana prodaja. Prav tako pa je naša spodnja tabela nastavljena tako, 

da se bodo vrednosti izpisale v stolpcu. Zato v polju Vhodna celica_stolpca  označimo 

celico C4.  

4. Tabela se samodejno zapolni z vrednostmi, ki prikazujejo pričakovano prodajo v 

letu 2020 z odstotnim povečanjem od 1,5% do 4,5%.  

 

Slika 217: Rešen primer podatkovnih tabel z eno spremenljivko 

5. V datoteki se postavimo na List2. Prikazan je primer, ko zraven pričakovane rasti 

cen, upoštevamo še spremenljivko pričakovanega povečanja stroškov.  

 

Slika 218: Primer podatkovnih tabel z dvema spremenljivkama 
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6. V celici C6 moramo najprej izračunati pričakovano prodajo za leto 2020. Vnesemo 

naslednjo formulo: =C3+(C3*C4)-(C3*C5). Rezultat se izpiše tudi v celici B9.  

7. Označimo razpon celic B9:E16 in opremo Podatkovne tabele.  

8. V pogovornem oknu moramo tokrat izpolniti obe polji. Ker se bo rast ponovno 

izpolnjevala v stolpcu, v polju Vhodna celica stolpca izberemo C3, v polju Vhodna 

celica vrstice pa C5.  

9. Excel nam avtomatsko zapolni celotno tabelo. V tabeli je bilo že predhodno 

nastavljeno pogojno oblikovanje, da se nam z zeleno ali rdeče obarvajo številke glede 

na prodajo 2020 z 2019. V dveh primerih je zaradi enakega povečanja rasti prodaje 

barva ostala črna. 

 

Slika 219: Rešen primer podatkovnih tabel z dvema spremenljivkama 

  Kocka – OLAP tehnologija 
OLAP tehnologija temelji na t.i. trodimenzionalnih kockah, v katerih je zbrana velika količina 

podatkov. Po podobnem principu delujejo tudi vrtilne tabele. Uporablja se z namenom lažjega 

in hitrejšega dostopa do informacij, ki pa so običajno zabeležene v več dimenzijah. S tem lahko 

analiziramo več podatkov in sestavljamo kompleksnejša poročila. Iz običajnih podatkovnih 

zbirk bi takšne analize delali ročno, dlje časa in tudi možnost napake bi bila veliko večja. OLAP 

podatki so urejeni hierarhično in niso shranjeni v tabele, temveč kocke. S tem bi lahko analitik 

hitro pridobil informacije, kot recimo: 

• Prodajno uspešnost zaposlenih 

• Prodajo določenega izdelka po regijah za določeno leto 

• Aktivnosti strank starejših od 30 let (kaj in koliko so kupovali itd.) 

Če bi analitik takšne podatke za vsako poročilo, oziroma del poročila, moral iskati ročno, bi to 

vzelo ogromno časa in tudi samo poročilo verjetno ne bi bilo tako popolno, kot nam to 

omogoča OLAP tehnologija. Razlog obstoja velike večin podatkovnih baz je le hramba 

podatkov, ne omogočajo pa podpore pri analizi podatkov. Pri tem pa si torej lahko pomagamo 

s poslovno inteligenco. 
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OLAP tehnologija, pa ni omejena samo preko treh dimenzij, ampak lahko s pomočjo »kock« 

analiziramo še veliko več. Omeniti pa je potrebno še eno pomembno dejstvo. Kljub sami frazi, 

pa ni nujno, da so kocke dejansko kocke (z enako dolgimi stranicami), ampak lahko ima kakšna 

dimenzija več podatkov, kot pa druga. To lahko izberemo že iz slike 220, kjer imamo pet regij, 

štiri različne dneve in tri produkte. Čisto vse možne kombinacije podatkov, ali rezultatov, so že 

zajete v kockah, naša naloga je samo nastaviti ustrezne parametre.  

 

Slika 220: Kocka podatkov 

 
Na neki točki razvoja OLAP tehnologije, je največja kocka zavzemala 1,4 terabajtov 

podatkov, na poizvedbo pa se je odzvala v 1,2 sekundah!  

Na trgu je seveda OLAP tehnologija zapakirana v veliko različnih orodij. Microsoft pri tem ne 

konkurira v svetovnem vrhu, je pa sama tehnologija prisotna v Microsoftovih orodjih Power BI, 

Access, lahko pa jo seveda uporabljamo tudi v Excelu, a jo moramo preko podrobnih nastavitev 

ključiti.  

Za vključitev Power Pivot zavihka, preko katerega lahko upravljamo s OLAP tehnologijo, 

sledimo naslednjim korakom: 

1. Odpremo Možnosti 

2. Postavimo se na polje Dodatki in na dnu v polju Upravljaj izberemo Dodatki COM in nato 

kliknemo Pojdi. 

 

Slika 221: Vključitev zavihka Power Pivot 
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3. Odpre se pogovorno okno Dodatki COM, preko katerega pa nato odkljukamo polje 

Microsoft Power Pivot for Excel in kliknemo V redu. 

 

Slika 222: Zavihek Power Pivot 

Več o sami funkcionalnosti OLAP tehnologije in kako bi v praktičnem primeru delovala kocka, 

lahko preverite na spletu, ali v kakšnem drugem Excel priročniku, saj je potrebnega veliko več 

razumevanja in vloženega truda, kot pa je namen tega priročnika. V samem Excelu lahko tudi 

hitro dostopate do vseh formul, ki so tesno povezane s kocko. 

 

Slika 223: Funkcije kocke 

Pogovorno okno za iskanje funkcij je bilo predstavljeno že v poglavju 5.1, kjer si lahko 

pogledamo argumente in funkcionalnost vseh funkcij. Za področje kock pa si lahko pomagamo 

s sliko 223.  

 Finančne funkcije 
Zelo pomembno področje Excela pa so tudi finančne funkcije, s katerimi lahko pripravljamo 

številna zahtevnejša finančna poročila. Delovanje finančnih funkcij, oziroma praktični primeri 

le-teh, bodo podrobneje predstavljeni v drugem priročniku, vseeno pa bodo v naslednji tabeli 

prikazane nekatere pogostejše funkcije, opis funkcionalnosti in argumenti.  
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Funkcija Opis 

PV (mera; obdobja; plačilo; sv; vrsta) Vrne sedanjo vrednost naložbe: 

celotna vsota vrednosti bodočih plačil 

v tem trenutku 

FV (mera; obdobja; plačilo; sv; vrsta) Vrne bodočo vrednost naložbe, ki 

temelji na periodičnih, enakih plačilih 

in nespremenljivi obrestni meri. 

PMT (mera; obdobja; sv; pv; vrsta) Izračuna plačilo za posojilo, ki temelji 

na enakih plačilih in nespremenljivi 

obrestni meri. 

RATE (obdobja; plačilo; sv; pv; vrsta) Vrne obrestno mero na obdobje 

posojila ali naložbe. 

NPER (mera; plačilo; sv; pv; vrsta) Vrne število obdobij za naložbo, ki 

temelji na periodičnih, enakih plačilih 

in nespremenljivi obrestni meri. 

NPV (stopnja; vrednost1; vrednost2…) Vrne sedanjo neto vrednost naložbe, 

ki temelji na diskontni stopnji in na 

vrsti bodočih plačil (negativne 

vrednosti) in prihodku (pozitivne 

vrednosti). 

SLN (stroški; vrednost_po_amor; št_obdobij) Vrne linearno amortizacijo sredstva 

za eno obdobje. 

SYD (stroški; vrednost_po_amor; št_obdobij; 

obdobje) 

Vrne amortizacijo po metodi vsote 

letnih števk za sredstvo prek 

določenega obdobja. 

DB (stroški; vrednost_po_amor; št_obdobij; obdobje; 

mesec) 

Vrne amortizacijo sredstva za 

določeno obdobje po metodi 

»fiksnopojemajočega« salda.   

DDB (stroški; vrednost_po_amor; št_obdobij; 

obdobje; faktor) 

Vrne amortizacijo sredstva za 

določeno obdobje z metodo 

»dvojnopojemajočega« salda ali s 

kakšno drugo metodo, ki jo 

določimo. 

Tabela 11: Finančne funkcije 
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5.4 Datumske funkcije 

Excel datume razume kot klasično število, z začetkom štetja 1. januarja 1900. Če bi torej v Excel 

vnesli datum (vrednost) 5.1.1900 in ga spremenili v število, se bi v celici izpisalo število 5. 

Podobno velja tudi v obratni smeri. Če bi torej v celico vnesli število 5 in ga nato spremenili v 

datum, se bi v celici izpisalo 5.1.1900 (odvisno od pred nastavljenega načina izpisa datuma). S 

to funkcionalnostjo Excela si lahko pomagamo pri izračunu števila dni med določenima 

datuma.  

 
Verjetno ste se na tej točki vprašali, kaj bi se zgodilo, če bi poskušali vnesti datum 

pred letom 1900 in ga spremeniti v število. V tem primeru nam Excel ni zmožen vrniti 

vrednosti v obliki števila, oziroma sam zapis razume kot število. Torej če bi v celico 

zapisali 23.5.1897 in ga poskušali spremeniti v število, bi v celici ostala ista vrednost, 

le Excel bi celico razumel kot število in ne več kot datum. 

Vnesenim datumom lahko v Excelu tudi poljubno spreminjamo obliko zapisa. Ko izberemo 

željeno celico, ali obseg celic, pritisnemo na gumb Oblika zapisa števil, ki se nahaja na traku 

zraven Število (prikazano na sliki 224). Odpre se pogovorno okno, ki je na sliki 16 prikazano 

pod orodno vrstico. Izbiramo lahko med več vrstami zapisa.  

 

Slika 224: Različni zapisi datumov 
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Če pa med navedenimi še vedno ne najdemo zapisa, ki bi nam ustrezal, na levi strani izberemo 

kategorije Po meri, s pomočjo katere lahko poljubno oblikujemo zapis. V vnosni vrstici 

najdemo zapis datuma, s črkami d, m, in y (ki predstavljajo zapis dni, mesecev in let). Večkrat, 

kot uporabimo posamezno iz navedenih črk, daljša bo oblika povezane vrednosti. Vzemimo za 

primer datum 8. januar 1941, na primeru črke d: Kadar zapišemo en sam d, se bi izpisalo samo 

8.; če bi zapisali dd, se bi izpisalo 08; če bi zapisali ddd, se bi izpisalo pon. (saj je 8. januar 1941 

bil ponedeljek); če pa bi zapisali dddd, bi se pa izpisalo ponedeljek. Daljših ponavljanj Excel 

več ne bi upošteval, oziroma se zapis več ne bi spreminjal. Podobna funkcionalnost pa je seveda 

tudi za mesece in leta.  

Spoznajmo nekaj funkcij, ki se uporabljajo v povezavi z datumi v Excelu. 

Funkcija Opis 

DAYS (končni_datum; začetni_datum) Vrne število dni med dvema datuma. 

EDATE (začetni_datum, meseci) Vrne zaporedno število datuma, ki je 

določena število mesecev pred ali po 

začetnem datumu. 

EOMONTH (začetni_datum; meseci) Vrne zaporedno število zadnjega 

dneva meseca pred ali po navedenem 

številu mesecev. 

NETWORKDAYS (začetni_datum; končni datum; 

prazniki) 

Vrne število celotnih delovnih dni med 

dvema datuma 

NOW (nima argumentov) Vrne trenutni datum in uro. 

TODAY (nima argumentov) Vrne trenutni datum. 

WEEKDAY (serijska_številka3; vrsta_rezultata) Vrne število od 1 do 7, ki označuje dan 

v tednu datuma. 

WEEKNUM (serijska_številka; vrsta_vrednosti Vrne število tednov v letu. 

Tabela 12: Datumske funkcije 

  

                                                 
3 Serijska številka je datumsko-časovna koda, ki jo Excel uporablja za izračune datuma in časa. 
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Poglejmo si nekaj primerov uporabe datumskih funkcij.  

 

Slika 225: Primer uporabe datumskih funkcije4 

1. Postavimo se v celico D5 in vpišemo =days( ter odpremo argumente funkcije.  

 

Slika 226: Argumenti funkcije DAYS 

2. Kot je razvidno iz slike 17, moramo označiti samo celici, v katerih se nahajata naša 

datuma. V prvem polju torej označimo C5 in v drugem B5. 

 

 
V celici C5 je že predhodno vstavljena funckija TODAY, ki izpiše današnji 

datum, zato bo morda na vašem zaslonu izpisan drugačen datum in 

poslednično izračunana večja razlika v dneh. 

                                                 
4 V celici D22 je sicer zapis #N/V, ki vas med reševanjem primera ne sme motiti. Ko izpolnimo vrednost 

v predhodni celici, se bo izpisal dan v tednu. 



Uporabniška navodila za napredno uporabo: Microsoft Excel 2016 
 

 

115 

2. Postavimo se v celico C11 in odpremo argumente funkcije EDATE.  

3. V polju Začetni_datum izberemo celico B11 in v polju Meseci zapišemo 6, saj nas 

zanima datum, ki je oddaljen pol leta naprej (če bi iskali datum pol leta nazaj, bi vpisali 

-6). 

4. Ker se izpišejo zaporedna številka dnevov po 1.1.1900, moramo celico preoblikovati 

iz zapisa Število, v eno izmed oblik datuma, recimo Kratka oblika datuma.  

 

Slika 227: Argumenti funkcije EDATE 

7. Povsem enaki argumenti so pri funkciji EOMONTH, izpisal se bo le zadnji dan v 

izračunanem mesecu. Funkcijo vpišemo v celico D11, na koncu ne pozabimo 

spremeniti oblike zapisa v datum. 

8. Postavimo se v celico D16 in odpremo argumente funkcije NETWORKDAYS. 

9. V argumentih funkcije moramo za Začetni_datum in Končni_datum izbrati že 

zapisana datuma. Ker pa nas že navodila opozarjajo na 8.1., ki je dela prost dan, 

moramo v polje Prazniki vpisati 1. S tem Excelu povemo, da naj med računanjem 

delovnih dni med dvema datuma en dan izpusti.  

 

Slika 228: Argumenti funkcije NETWORKDAYS 
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10. Pri naslednjem vprašanju uporabimo funkcijo WEEKDAY. Funkcijo zapišemo v 

celico C22 in odpremo argumente.  

11. V polje Serijska_številka vnesemo že predpisan datum.  

12. Opazimo lahko, da nas navodila posebej opozarjajo, da naj bo prvi dan v tednu 

ponedeljek, kar v Excelu ni samoumevno. V argumentih funkcije WEEKDAY, na spodnji 

sliki, lahko vidimo tudi razlago polja Vrsta_rezultata. Če ne bi v omenjeno polje vnesli 

ničesar, bi Excel za prvi dan v tednu vzel nedeljo, kar pa ne ustrezna podanim 

navodilom. Zato torej v polje vpišemo 2. V delovem zvezku se tudi popravi polje D22, 

kjer je do sedaj bila neveljavna funkcija. Izpisal se je dan v tednu. 

 

Slika 229: Argumenti funkcije WEEKDAY 

13. Postavimo se v celico C26 in odpremo argumente funkcije WEEKNUM, s katero 

računamo zaporedno številko tedna v danem letu. V polju moramo označiti samo 

datum. Ugotovimo, da je bil datum 12.6.1997 v 24. tednu tistega leta. 

 

 

Slika 230: Vsi izračunani primeri uporabe datumskih funkcij 



Uporabniška navodila za napredno uporabo: Microsoft Excel 2016 
 

 

117 

5.5 Ugnezdene funkcije 

Z uporabo ugnezdenih funkcij izvajamo logične operacije, kjer s kombiniranjem ene ali več 

funkcij ustvarjamo logične teste znotraj enega izraza. Gnezdenje je torej vključevanje ene 

logične funkcije znotraj druge, ta notranja funkcija pa se imenuje ugnezdena funkcija. 

Ugnezdene funkcije uporabljamo takrat, kadar želimo znotraj ene funkcije imeti izpolnjenih več 

meril.  

 
V našem primeru bomo na podlagi ugnezdene funkcije skušali ugotoviti ali je letno 

poslovanje prodajne agencije bilo uspešno ali ne.  

Ker računamo pod enim pogojem izberemo funkcijo IF znotraj katere želimo s 

pomočjo funkcije AVERAGE izvedeti ali je povprečna vrednost letnega zaslužka od 

projektov večja od 200000. Če je večja bo poslovanje uspešno, če je manjša bo 

poslovanje neuspešno. Zapis ugnezdene funkcije je razviden iz slike 231.  

 

Slika 231: Primer zahtevnejše ugnezdene funkcije 

5.6 Odpravljanje težav s formulami 

Pri delu s formulami se lahko pojavijo težave na katere nas Excel opozori ali pa nas zaradi njih 

sploh noče spustiti naprej. Do napak lahko pride, če se pri oblikovanju formule zmotimo ali 

formulo narobe oblikujemo, lahko pa gre tudi za kakšne matematične napake. Včasih se lahko 

zgodi, da Excel naš zapis formule odobri, rezultat pa je napačen. Ravno iz teh razlogov skušamo 

sproti odpravljati težave, kako jih odpraviti pa bomo preučili v naslednjih podpoglavjih.  

 Ukaz sledi prejšnjim 
Velikokrat pride do napak formule, ki so posledica sklicevanja na druge celice, ki že vsebujejo 

napake ali neustrezne vrednosti. Najprej moramo razmisliti katera celica ali skupina celic 

povzroča napako, da se lahko lotimo odpravljanja le-te. Ukaz Sledi prejšnjim nam prikaže 

puščice na vseh celicah, ki so neposredno ali posredno navedene v formuli. 

 
Sedaj bomo na primeru prikazali kako se v Excelu odpravljajo napake formul z ukazom 

sledi prejšnjim. Najprej odpremo Excelov delovni zvezek, ki že vsebuje nekaj 

izračunanih podatkov. Postavimo se v celico s formulo in preko zavihka Formula v 
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skupini Nadzor formule kliknemo na Sledi prejšnjim. Prikažejo se puščice na celicah, 

ki tvorijo izračun. 

 

Slika 232: Uporaba ukaza sledi prejšnjim 

 
Če želimo slediti več celicam, se postavimo v celico izračuna (v našem primeru 

vse celice v stolpcu D) in kliknemo na ukaz Sledi prejšnjim.  

Za odstranitev vseh puščic, kliknemo zgoraj v skupini Nadzor formule na 

Odstrani puščice. Če želimo odstraniti le puščice, ustvarjene s ukazom sledi 

prejšnjim, razpremo gumb Odstrani puščice in izberemo Odstrani 

predhodne puščice. 
 

 Ukaz sledi odvisnim 
Ukaz sledi odvisnim nam prikaže puščico, ki povezuje odvisno celico s celico, kjer je formula. 

Tako ta ukaz prikazuje puščice od celic, na katere se neposredno ali posredno sklicuje formula.  

 
Sedaj bomo na primeru prikazali kako se v Excelu odpravljajo napake formul z ukazom 

sledi odvisnim. V odprtem Excelovem delovnem zvezku se postavimo v celico B7 (to 

je torej odvisna celica) in preko zavihka Formula v skupini Nadzor formule kliknemo 

na Sledi odvisnim. Prikaže se puščica, ki povezuje odvisno celico s celico, kjer je 

izračun.   

 

Slika 233: Uporaba ukaza sledi odvisnim 

 
Če želimo slediti več odvisnim celicam, se postavimo v odvisno celico (v 

našem primeru vse celice v stolpcu B) in kliknemo na ukaz Sledi odvisnim.  

Za odstranitev vseh puščic, kliknemo zgoraj v skupini Nadzor formule na 

Odstrani puščice. Če želimo odstraniti le puščice, ustvarjene s ukazom sledi 

odvisnim, razpremo gumb Odstrani puščice in izberemo Odstrani odvisne 

puščice. 
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 Uporaba slednega okna 
Sledno okno omogoča spremljanje formul, ki so sestavljene iz celic, ki se nahajajo na različnih 

delovnih listih. Tako lahko ob morebitnih težavah s slednim oknom hitro ugotovimo kje je 

prisotna kakšna napaka in jo odpravimo.  

 
V odprtem Excelovem delovnem zvezku ustvarimo nov delovni list. V celice od A2 do 

A7 vpišemo poljubne vrednosti in v celico D2 nastavimo formulo: =A2+List1!B2 . Ta 

formula nam bo izračunala vsoto celice A2 iz lista2 in celice B2 iz lista1. Formulo 

kopiramo navzdol in dobimo vsote vseh celic. Nato preko zavihka Formule v skupini 

Nadzor formule kliknemo na Sledno okno in odpre se novo pogovorno okno za 

sledenje. 

 

Slika 234: Sledno okno 

Nato se postavimo v celico D2 in v slednem oknu kliknemo na Dodaj sledenje in nato 

Dodaj. Prikažejo se podatki v katerem zvezku in listu se nahaja celica, kakšna je njena 

vrednost in kako se glasi formula v ozadju. 

 

Slika 235: Sledenje celice D2 s pomočjo slednega okna 

 
Če bi preko slednega okna želeli slediti več celicam, bi se postavili v želeno 

celico in kliknili na Dodaj sledenje v slednem oknu. Lahko pa bi preprosto 

označili več celic (ali kar celo tabelo) in nato kliknili na Dodaj sledenje.  

Če želimo sledenje posamezne celice odstraniti, v slednem oknu označimo 

vrstico in zgoraj kliknemo Izbriši sledenje.  
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 Pravila za preverjanje napak 
Excel preverja napake s kontrolnikom napak in v formuli uporablja niz pravil za določanje 

pravilnosti in deluje zmeraj v ozadju ter spremlja vaše formule. Če zazna napako, prikaže 

indikator napake v obliki zelenega trikotnika v zgornjem levem kotu celice, ki vsebuje formulo. 

Ko kliknemo v celico z napako se ob njej prikaže indikator napake (rumeni klicaj), zraven pa 

opis napake.  

 

Slika 236: Prikaz indikatorja napake 

S klikom na indikator napake (rumeni klicaj) se prikažejo številne možnosti popravljanja napake, 

ki so prikazane na sliki 237.  

 

Slika 237: Možnosti popravljanja napake 

 
V našem primeru bomo napako odpravili tako, da bomo kliknili na Kopiraj formulo 

z leve in v celici C3 se bo prikazal ustrezen rezultat.  

Kontrolnik Excelovih napak ima več pravil za nadzor, ki jih lahko konfiguriramo, če kliknemo 

na Datoteka in nato Možnosti in izberemo zavihek Formule.  
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Slika 238: Upravljanje s pravili za iskanje napak 

 
Če želimo posamezno pravilo za naš delovni zvezek izklopiti, odstranimo kljukico 

poleg želenega pravila.  

Če nas zanima, kaj posamezno pravilo pomeni, se postavimo na klicaj zraven pravila 

in prikaže se opis posameznega pravila. 

 

 

Slika 239: Opis posameznega pravila 
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 Ovrednotenje formul 
To, da ob vnosu formul ne dobimo nobenih opozoril ali znakov napake, še ne pomeni, da je 

dobljen rezultat pravilen. Obstaja še en način odpravljanja težav, kjer se postavimo v celico s 

formulo in preko zavihka Formule v skupini Nadzor formul kliknemo Ovrednoti formulo. 

Odpre se novo pogovorno okno za ovrednotenje formul. 

 

Slika 240: Okno za ovrednotenje formul 

Za vrednotenje formule v pogovornem oknu kliknemo Ovrednoti in prikažejo se koraki 

formule z upoštevanjem drugih celic. Na gumb Ovrednoti klikamo tako dolgo dokler ne 

vidimo celotnega procesa izračuna formule in na koncu kliknemo Zapri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uporabniška navodila za napredno uporabo: Microsoft Excel 2016 
 

 

123 

6 Oblikovanje naprednih 

grafikonov in tabel 
Delovni listi in zunanje baze podatkov lahko vsebujejo na stotine tisoč ali celo milijone zapisov. 

Analiziranje takšnih količin podatkov pa je lahko zelo težko brez pravih orodij. Excel ponuja dve 

zmogljivi orodji za analiziranje podatkov: grafikone in vrtilne tabele. Z uporabo teh orodij lahko 

vizualiziramo ali povzamemo velik niz podatkov v strnjeno obliko. Po posameznih poglavjih 

bomo obravnavali: 

• napredne grafikone, 

• vrtilne tabele, 

• razčlenjevalnik in funkcijo GETPIVOTDATA. 

Pri delu z Excelovimi grafikoni bomo uporabili napredne tehnike, kot npr. dodajanje trendne 

črte ustvarjenemu grafikonu, ki pomaga pri napovedovanju podatkov. Pomaga pa tudi pri 

ustvarjanju dvo-osnih grafikonov, ki prikazujejo drugačne merske enote (ali različne lestvice) 

na dveh oseh. Lahko tudi ustvarimo predloge grafikonov, ki nam omogočajo ponovno uporabo 

zapletenih grafikonov. 

6.1 Ustvarjanje naprednih grafikonov 

Ta tema prikazuje več metod za ustvarjanje naprednih grafikonov, vključno s tem, kako dodamo 

različne vrste trendnih črt grafikonu, kako konfiguriramo grafikon z drugo osjo in kako 

shranimo postavitev grafikona in ga oblikujemo kot predlogo. 

 Regresijska analiza in trendna črta 
Regresijska analiza je močan statistični postopek, ki je postal priljubljeno poslovno orodje. Za 

določitev razmerja v splošni obliki uporabimo regresijsko analizo med dvema pojavoma, od 

katerih je eden odvisen od drugega. Na primer, prodaja avtomobilov je odvisna od obrestnih 

mer, prodane enote pa so lahko odvisne od zneska, porabljenega za oglaševanje. Pri tem 

odvisno vrednost označujemo  z -y, neodvisno pa z -x (pomislimo na grafikon, na katerem je 

neodvisna spremenljivka narisana vzdolž horizontalne osi [x] in odvisna spremenljivka je 

narisana vzdolž navpične osi [y]). Glede na te spremenljivke lahko naredimo dve stvari z 

regresijsko analizo:  

• Določimo razmerje med znanimi x-vrednostmi in y-vrednostmi in uporabimo rezultate 

za izračun in vizualizacijo celotnega trenda podatkov.  

• Uporabimo obstoječi trend za napovedovanje novih vrednosti y.  

Ta cilj zajema preprosto regresijsko analizo, ki jo uporabljamo, ko se ukvarjamo s samo eno 

neodvisno spremenljivko. Na primer, če je odvisna spremenljivka avto, lahko neodvisno 
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spremenljivko predstavljajo obrestne mere. Kako analiziramo svoje podatke je odvisno od tega, 

ali je linearna ali nelinearna. Če so podatki linearni, ko jih zabeležimo na grafikonu, so dobljene 

podatkovne točke podobne grobi ravni črti. Če so podatki nelinearni, dobljene podatkovne 

točke na grafikonu tvorijo krivuljo. Analiziramo lahko linearne in nelinearne modele s 

preučevanjem trenda trenutnih podatkov, ki jih imamo za odvisno spremenljivko. Eden od 

načinov za analizo trenutnega trenda se izračuna tako, da izračunamo linijo najboljšega 

ujemanja ali linijo trenda. To je črta, ki gre skozi podatkovne točke, za katere se razlike med 

točkami nad in pod črto odpovejo druga drugi (bolj ali manj). Če je neodvisna spremenljivka 

čas, lahko uporabite tudi trendno črto za ustvarjanje napovedi za odvisno spremenljivko. 

 
Vse vrste grafikonov Excel ne podpirajo trendnih črt. Trendne črte lahko dodate na 

dvodimenzionalno območje, vrstico, stolpec, vrstico, črto, XY (raztros) in grafikone z 

mehurčki, ki niso tipa »zložen«. 

Na grafikonu lahko dodamo šest vrst trendnih črt: 

• Linearno trendno črto uporabimo, kadar je odvisna spremenljivka povezana z 

neodvisno spremenljivko z nekim konstantnim faktorjem. 

• Eksponentna trendna črta je tista, ki se zelo hitro povečuje ali zelo hitro pada. 

• Logaritemska trendna črta predstavlja inverzijo eksponencialne trendne črte: vrednosti 

hitro naraščajo (ali padejo) na začetku in nato izravnavajo. 

• Potenčna trendna črta je vzorec, ki enakomerno zavija v eno smer. 

• Polinomska trendna črta je krivulja zgrajena iz enačbe, ki uporablja več x-ov. 

• Trendna črta drsečega povprečja je tista, ki uravna niz podatkov s povprečjem serijskih 

vrednosti v določenem številu predhodnih obdobij. 

 
Trendno črto dodamo tako, da: 

1. Izberemo že ustvarjen grafikon. 

2. Izberemo + na desnem vrhu grafikona. 

3. Izberemo trendno črto (s pomočjo puščice pri trendni črti, lahko na hitro izbiramo 

vrste trendnih črt). 

 

Slika 241: Vstavljanje trendne črte 
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Oblikujemo pa jo lahko tudi tako, da: 

1. V podoknu Oblikuj trendno črto (do tega pridemo, če kliknemo več možnosti pri 

vrstah trendnih črt ali, če z desno tipko na miški kliknemo na trendno črto), 

izberemo Možnosti trendne črte in lahko izbiramo trendno črto, katero želimo za naš 

grafikon. Oblikovanje trendne črte je statistična pot do merjenje podatkov: 

 

Slika 242: Oblikovanje trendne črte 

 
Za polinomsko trendno črto v polju »Vrstni red« izberite vrstni red 

željene polinomske enačbe; za trendno črto drsečega povprečja pa v polju 

»Obdobje« izberite obdobje izračuna drsečega povprečja. 

Za napoved z uporabo obstoječe trendne črte naredimo sledeče: 

1. Z desno tipko miške kliknemo trendno črto, ki ji želimo dodati napovedane vrednosti 

in nato kliknemo Oblikuj trendno črto in na desni strani izberemo Možnosti trendne 

črte. 

2. V območju Napovedovanje opravimo eno ali obe od naslednjih možnosti: 

• V polju »Posreduj« vnesemo število enot, ki jih želimo projecirati v prihodnosti. 

Na primer, za podaljšanje četrtletnih vrednosti v naslednje leto določimo 

»Posreduj« na 4, da podaljšamo trendno črto za štiri četrtine. 

 

Slika 243: Napovedovanje trendne črte v prihodnost 



Uporabniška navodila za napredno uporabo: Microsoft Excel 2016 
 

 

126 

• V polju »Nazaj« vnesemo število enot, ki jih želimo projecirati v preteklost. Na 

primer, za podaljšanje mesečnih vrednosti v prejšnje, postavimo »Nazaj« na 12, 

da podaljšamo trendno črto za 12 mesecev. 

 

Slika 244: Napovedovanje trendne črte v preteklost 

Kadar dodamo trendno črto v grafikon, lahko Excel prikaže enačbo v grafikonu: 

Z desnim gumbom kliknemo na trendno črto in izberemo Oblikuj trendno črto. Na desni 

strani izberemo Možnosti trendne črte. Da prikažemo enačbo, samo obkljukamo polje Prikaži 

enačbo na grafikonu. 

 

Slika 245: Prikaz enačbe trendne črte na grafikonu 

Da bi našel črto, ki najbolje ustreza točkam, Excel uporablja metodo najmanjših kvadratov. S to 

enačbo lahko izračunamo prihodnjo prodajo. Funkciji FORECAST in TREND dajeta enak 

rezultat. 
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Poglejmo si primer, ko napovedujemo prodajo za prihodnja obdobja. Na slikah 246 in 

247 so že prikazani znani podatki, ustrezno pa bo potrebno prikazati še napoved. 

 
Slika 246: Prodaja v nekem obdobju 

 
Slika 247: Napoved trendne črte za prodajo 

1. Za izračun prihodnje prodaje (za 11. obdobje) uporabimo funkcijo FORECAST. 

 
Slika 248: Uporaba funkcije FORECAST 

2. Za polje X, izberemo polje A12. Za polje known_ys, izberemo polja B2:B11, ki jih 

moramo fiksirati (F4), če želimo še napoved za ostala obdobja ko funkcijo kopiramo 

naprej. Pojavijo se dolarski znaki. Za polje known_xs, izberemo polja A2:A11 in jih 

ponovno fiksiramo.  
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Slika 249: Izbrana polja za funkcijo FORECAST 

3. Kliknemo V redu. 

4. Za 11. obdobje smo dobili rezultat 103,533. Ker smo polja fiksirali (tista, ki želimo, 

da ostanejo ista), lahko povlečemo funkcijo še na ostala obdobja (torej za 12. in 13. 

obdobje). 

 
Slika 250: Povlečemo funkcijo 

 
Slika 251: Rezultat 
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Ko povlečemo funkcijo FORECAST, absolutne reference ($B$2:$B$11 in 

$A$2:$A$11) ostanejo enake, relativna referenca (A12) pa se spremeni v A13 

in A14. 

Iste korake lahko uporabimo za funkcijo TREND, s tem, da je namesto polja X (kot pri 

funkciji FORECAST) polje New_xs. 

 
Slika 252: Funkcija TREND 

 Dvo-osni grafikoni oz. kombinirani grafikoni 
Če želimo prikazati dva ali več podatkovnih nizov v enem grafikonu, lahko spremenimo vrsto 

grafikona za eno ali več serij in ustvarimo kombinirani oz. grafikon. Z uporabo enega samega 

grafikona bralci lažje razlikujejo med različnimi kategorijami podatkov.  

 
Ustvarimo lahko na primer kombinirani grafikon, ki prikazuje število prodanih domov 

kot linijski grafikon in povprečna prodajna cena kot stolpčni grafikon. Vendar pa, ko v 

istem grafikonu nakažemo dve različni vrsti podatkov, se lahko obseg vrednosti zelo 

razlikuje. Na primer, vrednosti za prodane domove se lahko merijo v desetinah enot, 

medtem ko se lahko vrednosti povprečne prodajne cene izmerijo v več sto tisočih 

enotah. Kako lahko združimo ta dva različna podatkovna vira, da lahko vidimo obe 

seriji pravilno? Trik je, da dodamo še eno navpično os – imenovano sekundarna os – 

in prepustimo Excelu, da vnese eno od serij z uporabo te osi. To bralcu olajša pregled 

vrednosti za povezane serije. Na primeru lahko na eni vertikalni osi določimo 

povprečne prodajne cene in število prodanih domov na drugi navpični osi. 

 

Slika 253: Kombinirani grafikon 
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Ustvarjanje kombiniranega grafikona: 

Potrebujemo dva niza podatkov. V našem primeru sta to »povprečna cena« in 

»prodani domovi«.  

1. Najprej označimo naše celotne podatke in na zavihku Vstavi kliknemo Stolpični 

grafikoni in spodaj kliknemo Več stolpčnih grafikonov. 

2. Nato kliknemo na Kombinirane grafikone. Prikaže se nam izgled našega grafikona. 

3. Če želimo, da nam grafikon prikazuje podatke in vrednosti za drugi podatek, 

obkljukamo kvadratek za sekundarno os pri podatku, ki želimo, da je prikazan. 

 

Slika 254: Ustvarjanje kombiniranega grafikona 

4. Izberemo V redu. 

 
Če želimo spremeniti vrsto celotnega grafikona, kliknemo območje grafikona 

ali risalno površino grafikona, da prikažemo Orodja za grafikone. Prikažejo 

se Orodja za grafikone z zavihki Načrt, Postavitev in Oblika. Nato na 

zavihku Načrt v skupini Vrsta kliknemo Spremeni vrsto grafikona. 

Če želimo spremeniti vrsto grafikona podatkovnega niza, kliknemo 

podatkovni niz. Vrsto grafikona lahko spremenimo le za en podatkovni niz 

hkrati. Če želimo spremeniti vrsto grafikona za več kot en podatkovni niz v 

grafikonu, ponovimo korake tega postopka za vsak podatkovni niz, ki ga 

želimo spremeniti. 
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 Shranjevanje grafikona kot predloge 
Če želimo ustvariti še en grafikon, ki je enak pravkar ustvarjenemu grafikonu, ga lahko shranimo 

kot predlogo, ki jo lahko uporabimo kot osnovo za ustvarjanje drugih podobnih grafikonov. 

Na tak način prihranimo ogromno časa, saj ne rabimo na novo ustvariti in oblikovati grafikona. 

Privzeto se predloge za grafikone nahajajo v datoteki C:\Uporabniki\ime 

uporabnika\Appdata\Roaming\Microsoft\Predloge\Charts. Kratica predloge je *.crtx. 

 
1. Z desno tipko miške kliknemo na grafikon in izberemo Shrani kot predlogo. 

 

Slika 255: Gumb shrani kot predlogo 

2. V polje Ime datoteke vnesemo ustrezno ime predloge grafikona in kliknemo 

Shrani. 

 

Slika 256: Pogovorno okno shranjevanje predloge za grafikon 

 
Predloge grafikona, se samodejno prikažejo v mapi »Predloge« za 

grafikone. Mapo »Predloge« najdemo na zavihku Vsi grafikoni v 

pogovornem oknu Vstavi grafikon ali Spremeni vrsto grafikona , kjer 

lahko uporabimo predloge grafikona, kot katero koli drugo vrsto grafikona. 



Uporabniška navodila za napredno uporabo: Microsoft Excel 2016 
 

 

132 

6.2 Dashboard (nadzorna plošča podatkov) 

Najenostavnejši način razmišljanja o nadzorni plošči je vizualna predstavitev podatkov. Surove 

podatke je težko pregledovati. Številke, ki jih je potrebno vedeti, so seveda tam. Toda vse te 

vrstice in stolpce je pogosto nemogoče obdelati in razumeti. Tukaj pridejo v poštev nadzorne 

plošče. Podatke spremenijo v uporabne informacije. Z ustvarjanjem različnih grafikonov, tabel 

in drugih vizualnih elementov, nam le ti omogočajo pregled nad vsemi podatki. Nadzorna 

plošča poenostavlja drugače kompleksne podatke, ki jih imamo v preglednici, in jih pretvori v 

nekaj vizualnega, ki nam je veliko lažje razumeti in uporabiti. Nadzorne plošče imajo široko 

paleto uporabe - od načrtovanja proračuna ali vodenja projektov do trženja ali poročanja o 

prodaji. 

 
Kot enostaven primer bomo uporabili te podatke (stroški prvega četrtletja): 

 
Slika 258: Stroški za prvo četrtletje leta 2018 

 

Slika 257: Mapa »predloge« 
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Zanimajo nas različni pogledi na te podatke, npr. koliko so znašali stroški za mesec 

januar ali pa stroški elektrike v prvem četrtletju. 

1. Najprej si pripravimo dodaten delovni list, kjer bomo naredili grafikone oz. naš 

dashboard. 

 
Slika 259: Nov delovni list »Dashboard« 

2. Preden začnemo z grafikoni, je potrebno podatke prečistiti (npr. odstraniti 

dvojnike). Označimo območje in na zavihku Podatki v skupini Podatkovna orodja 

kliknemo Odstrani dvojnike. V našem primeru jih ni. 

 
Slika 260: Gumb Odstrani dvojnike 

3. Za tiste podatke, ki jih želimo prikazati na naši nadzorni plošči, je potrebno vklopiti 

Filter. Kot prvi grafikon, izberemo podatke, ki bodo prikazovali stroške elektrike po 

mesecih. V glavi tabele vklopimo Filter in kliknemo puščico na Stroških. Izberemo 

samo Elektriko. Izberemo V redu. 
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Slika 261: Filter stroškov 

4. Pripravimo nov list »Podatki za grafikone« kjer prilepimo filtrirane podatke. 

5. Vstavimo grafikon na delovnem listu »Dashboard«. Pojavi se bela podlaga. 

6. Kliknemo desni miškin gumb in kliknemo Izberi podatke. 

 
Slika 262: Gumb Izberi podatke 

6. Kliknemo Dodaj. V polje Ime niza zapišemo ime stolpca (npr. Strošek). V polje 

Vrednosti niza izberemo območje stolpca (v našem primeru želimo imeti mesece na 

vodoravni osi). Kliknemo V redu. 

7. Na desni strani pogovornega okna se pojavijo 3 vrstice, ki pa še niso meseci. 

Kliknemo gumb Urejanje. 
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Slika 263: Pogovorno okno Izbira vira podatkov 

8. Še enkrat izberemo območje mesecev in kliknemo V redu. 

9. Potrebujemo še zneske. Še enkrat kliknemo na Dodaj. In ponovimo isti postopek 

za znesek. Če nam povozi podatke za strošek, še enkrat ponovimo urejanje in 

nastavimo nazaj na mesece. Na koncu izgleda tako: 

 
Slika 264: Pogovorno okno Izbira vira podatkov 

10. Kliknemo gumb V redu. 

11. Našemu grafikonu še dodamo naslov in ostale lastnosti kot želimo. 
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Slika 265: Končan grafikon 

12. Na našo nadzorno ploščo še lahko dodamo ostale grafikone z različnimi podatki. 

 
Slika 266: Dashboard 

6.3 Ustvarjanje in upravljanje z vrtilnimi tabelami 

Kot je bilo omenjeno na začetku tega poglavja, Excel vsebuje zmogljiva orodja, ki nam lahko 

pomagajo analizirati na stotine - ali morda več tisoč - zapisov, ki so lahko izvzeti iz tabele ali iz 

zunanje baze podatkov. Eden izmed najmočnejših orodij za analizo mnogih podatkov je vrtilna 

tabela. S tem orodjem lahko povzamemo na stotine zapisov v obliki jedrnate tabele. Nato lahko 

spremenimo postavitev tabele, tako da podatke vidimo v različnih pogledih.  
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 Ustvarjanje vrtilne tabele 

 
V najenostavnejšem primeru, vrtilne tabele delujejo tako, da povzamejo podatke v 

enem polju (imenovano podatkovno polje) in ga razčlenijo glede na podatke v 

drugem polju. Edinstvene vrednosti v drugem polju (imenovano polje vrstice) 

postanejo naslovi vrstic.  

Na primer, razmislimo o delovnem zvezku, ki ima tabelo prodaje prodajnih 

zastopnikov, ki vključuje tudi stolpce za regijo in četrtletje. Z vrtilno tabelo lahko 

povzamemo številke v polju prodaje (podatkovno polje) in jih razčlenimo glede na 

območje (polje vrstice). Dobimo rezultat, ki je vrtilna tabela na drugem delovnem listu 

– prodaja po območjih). 

 

Slika 267: Vrtilna tabela (na desni) 

Za ustvarjanje vrtilnih tabel sledite navodilom: 

1. Izberemo celice, iz katerih želimo ustvariti vrtilno tabelo. 

2. Izberemo Vstavi > Vrtilna tabela. 

 

Slika 268: Vstavljanje vrtilne tabele 

3. V razdelku Izberite podatke, ki jih želite analizirati izberemo možnost Izberite 

tabelo ali obseg. 
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Slika 269: Podokno ustvarjanje vrtilne tabele 

 
Če želimo vstaviti podatke, ki niso v trenutnem delovnem zvezku, lahko 

uporabimo tudi zunanji vir podatkov. Uporabimo lahko tudi podatkovni 

model tega delovnega zvezka (model nam omogoča integracijo podatkov iz 

več tabel ter učinkovito gradnjo vira relacijskih podatkov v Excelovem 

delovnem zvezku). 

Vrtilno tabelo lahko shranimo na nov delovni list v istem zvezku ali na 

obstoječ delovni list – za katerega moramo označiti specifične mesto kjer 

želimo imeti tabelo. 

4. Izberemo V redu. 

5. Če želimo v vrtilno tabelo dodati polja, v podoknu Polja vrtilnih tabel potrdimo 

potrditveno polje ob imenu polja. Če želimo polje z enega območja premakniti na 

drugo, povlečemo polje v ciljno območje. 

 
Izbrana polja so dodana v privzeta območja: ne-številska polja so dodana v 

razdelek »Vrstice«, hierarhije datuma in ure so dodane v razdelek »Stolpci«, 

številska polja pa so dodana v razdelek »Vrednosti«. 
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Slika 270: Podokno polja vrtilne tabele 

Vrtilna tabela ni statična zbirka celic na delovnem listu. Namesto tega lahko 

premaknemo polja v različne dele vrtilne tabele; vrstico, stolpec ali podatkovno polje; 

in filtriramo podatke tako, da se prikažejo samo elementi, ki jih želimo pregledati. Polja 

vrtilne tabele lahko premaknemo iz enega področja vrtilne tabele v drugo. S tem si 

lahko podatke ogledamo iz različnih perspektiv, kar lahko močno poveča učinkovitost 

analize podatkov. Premikanje polja znotraj vrtilne tabele se imenuje vrtenje podatkov. 

Najpogostejši način vrtenja podatkov je premikanje polj med vrstico in stolpcem. 

 
Na zavihku vrtilne tabele Načrt, lahko spreminjamo slog tabele in postavitev. 

 

  Spreminjanje nastavitev vrtilne tabele 
Ko ustvarimo vrtilno tabelo, Excel sortira podatke v naraščajočem vrstnem redu glede na 

podatke v poljih vrstic in stolpcev. Privzeti vrstni red lahko spremenimo v tistega, ki ustreza 

našim potrebam. Excel nam ponuja dve možnosti: lahko preklapljamo med naraščajočimi in 

padajočimi ali lahko razvrstimo glede na podatkovno polje namesto polja vrstice ali stolpca. 

 
Razvrstimo vrtilno tabelo s pomočjo polja vrstice ali polja stolpca: 

1. V polju vrstice ali stolpca, ki ga želimo uporabiti za razvrščanje, kliknemo puščico. 
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2. Izberemo vrstni red razvrščanja, ki ga želimo uporabiti, na primer »Razvrsti od Ž do 

A«. 

 

Slika 271: Razvrščanje 

Razvrstimo vrtilno tabelo z uporabo podatkovnega polja: 

1. Z desno miškino tipko kliknemo katero koli celico v podatkovnem polju. 

2. V meniju kliknemo »Razvrsti« in izberemo vrstni red razvrščanja, ki ga želimo 

uporabiti, na primer Razvrsti največje do najmanjše. 

 

Slika 272: Razvrščanje od najmanjšega do največjega 

Filtrirajmo podatke vrtilne tabele z uporabo filtrov: 

1. V glavi vrtilne tabele kliknemo puščico. 

2. Kliknemo element, ki ga želimo uporabiti kot filter. 
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Slika 273: Filtriranje podatkov 

 
Če želimo uporabiti več filtrov, izberemo potrditveno polje Izberi več 

predmetov in nato kliknemo vsak element, ki ga želimo vključiti v filter. 

 

  Priporočene vrtilne tabele 
Namesto, da bi sami izbirali podatke vrtilne tabele, lahko vstavimo že prirejene vrtilne tabele, 

katere Excel predlaga na podlagi izbranih podatkov. 

 
Ponovno bomo uporabili podatke, ki jih ima tabela prodaje prodajnih zastopnikov, ki 

vključuje tudi stolpce za regijo in četrtletje. 

 
Slika 274: Tabela s podatki 

1. Označimo celotno tabelo in na zavihku Vstavi kliknemo gumb Priporočene vrtilne 

tabele. 
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Slika 275: Gumb Priporočene vrtilne tabele 

2. Pojavi se pogovorno okno Priporočene vrtilne tabele, kjer lahko izbiramo med 

priporočenimi vrtilnimi tabelami. Za zdaj npr. izberemo Vsota od prodaje v območju. 

 
Slika 276: Pogovorno okno priporočene vrtilne tabele 

3. Pojavi se nov delovni list z vrtilno tabelo. 
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Slika 277: Nov delovni list z priporočeno vrtilno tabelo 

  Razčlenjevalnik 
Ni nenavadno, da včasih zahtevamo isti filter v več vrtilnih tabelah. Na primer, če smo vodja 

prodaje, ki je odgovoren za prodajo v več državah oz. regijah, bomo morda morali filtrirati 

vrtilno tabelo, iz katere bodo prikazani podatki samo določene države / regije. Uporaba teh 

vrst filtrov za eno ali dve vrtilni tabeli ni težavna ali dolgotrajna, toda če bomo morali vedno 

znova uporabljati isti filter, bo proces postal frustrirajoč in neučinkovit. V boju proti temu Excel 

ponuja funkcijo vrtilne tabele imenovano razčlenjevalnik. Razčlenjevalnik je zelo podoben filtru, 

vendar ni nujno vezan na le eno vrtilno tabelo. To pomeni, da lahko isti razčlenjevalnik 

uporabimo za več vrtilnih tabel. V razčlenjevalnikih so na voljo gumbi, s katerimi filtriramo 

podatke v vrtilni tabeli. Poleg hitrega filtriranja, razčlenjevalniki prikazujejo trenutno stanje 

filtriranja, zato lažje razumemo, kaj točno je prikazano v filtrirani vrtilni tabeli. 

 
Ustvarimo razčlenjevalnik za filtriranje podatkov tabele: 

1. Kliknemo kjerkoli v tabeli. 

2. Na zavihku Analiziraj izberemo Vstavi razčlenjevalnik. 

 

Slika 278: Gumb vstavi razčlenjevalnik 

3. Prikaže se razčlenjevalnik in izberemo polja, ki jih želimo filtrirati, na primer želimo 

podatke prodajalnih referentov in območij. 



Uporabniška navodila za napredno uporabo: Microsoft Excel 2016 
 

 

144 

 

Slika 279: Podokno vstavljanje razčlenjevalnika 

4. Izberemo V redu. 

5. Želimo prikazati prodajalnega referenta Laura Callahan in njeno prodajo na 

območju vzhod. Izberemo oba parametra in v tabeli se prikažejo rezultati. 

 

Slika 280: Uporaba razčlenjevalnika 

6. Izberemo Počisti filter, če želimo počistiti filter razčlenjevalnika. 

Ustvarimo in uporabimo razčlenjevalnik v obliki časovne premice: 

1. Kliknemo celico v vrtilni tabeli, ki vsebuje polje, za katerega želimo ustvariti 

razčlenjevalnik. 

2. Na zavihku Analiziraj v skupini Filter kliknemo Vstavi časovno premico, da 

odpremo pogovorno okno za vstavljanje časovne premice (potrebujemo podatke v 

obliki datumov). 
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Slika 281: Gumb vstavi časovnico 

3. Izberemo potrditveno polje poleg vsakega polja, za katerega želimo ustvariti 

časovno premico in kliknemo V redu (v našem primeru izberemo mesece). Excel 

prikaže en časovni trak za vsako izbrano polje. 

 

Slika 282: Podokno vstavljanje časovnice 

4. Na seznamu časovne premice izberemo časovno enoto: Leta, četrtletja, mesece ali 

dneve. 

5. Kliknemo časovno obdobje, ki si ga želimo ogledati. Excel filtrira vrtilno tabelo, ki 

temelji na časovnem obdobji, ki ga izberemo na časovnici. 

 

Slika 283: Razčlenjevalnik v obliki časovne premice 

Kako lahko povežemo več vrtilnih tabel z enim razčlenjevalnikom? 

1. Vnaprej pripravimo dve ali več vrtilnih tabel. 

2. Potem izberemo celico v kateri koli vrtilni tabeli. 

3. Nato gremo na Analiziraj → Vstavi razčlenjevalnik. 
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4. V pogovornem oknu »Vstavi razčlenjevalnik« izberemo stolpec, ki ga želimo 

uporabiti kot filter v razčlenjevalniku in kliknemo V redu. 

5. Nato jo moramo povezati z drugo vrtilno tabelo. Izberemo razčlenjevalnik in gremo 

na Analiziraj → Povezave poročila. 

6. Odpre se novo pogovorno okno s seznamom vrtilnih tabel, ki so v našem delovnem 

zvezku. Označimo vse vrtilne tabele in kliknemo V redu. 

  Združevanje podatkov vrtilne tabele 
Večina vrtilnih tabel ima samo nekaj elementov v poljih vrstic in stolpcev, kar omogoča, da lažje 

preberemo in analiziramo vrtilne tabele. Vendar pa ni nenavadno, da imamo polja vrstic ali 

polja stolpcev, ki so sestavljena iz več deset elementov, zaradi česar je vrtilna tabela veliko bolj 

okorna. Za lažjo izdelavo vrtilne tabele z velikim številom vrstic ali stolpcev, lahko elemente 

združimo. Lahko na primer združimo mesece v četrtletja, s čimer zmanjšamo število postavk s 

12 na 4. Podoben je tudi primer, ki navaja desetine regij, ki jih lahko združimo po celinah in 

tako zmanjšamo število elementov.  

Vrtilno tabelo lahko izboljšamo še tako, da ustvarimo le nekaj številskih območij. V Excelu lahko 

združimo tri vrste podatkov: števila, datum in čas ter besedilo. Združevanje številskih vrednosti 

je uporabno, če uporabimo številski vir za vrstico ali stolpec polje. V Excelu lahko podamo 

številske obsege, v katere so združeni elementi polja. Recimo, da imamo vrtilno tabelo 

podatkov o računu, ki prikazuje razširjeno ceno (polje vrstice) in prodajalca (polje stolpca). 

Koristno bi bilo, da razširjene cene razvrstimo v območja in nato preštejemo število računov, ki 

so bila obdelana za posameznega prodajalca. 

 
Razponi, ki jih Excel ustvari, ko nanesemo združevanje za numerično polje, so 

besedilne vrednosti in ne številčne vrednosti. Na žalost to pomeni, da ni mogoče 

uporabiti funkcije AutoSort (avtomatsko razvrščanje) za preklop razponov v vrstnem 

redu od naraščajočega do padajočega. 

Lahko združujemo tudi podatke o času in ustvarimo skupino po meri. 

 
V vrtilno tabelo združimo podatke za datum: 

1. Kliknemo poljubni element v polju datuma ali časa, ki ga želimo združiti. Na zavihku 

Analiziraj, izberemo Združi izbiro. Odpre se pogovorno okno Združevanje. 

2. Začetni in končni datum se vnese samodejno, če ne, ga vnesemo sami (Začetek pri 

in Konec pri). 

3. Na seznamu Po kliknemo želeno vrsto združevanja. Če želimo uporabiti več skupin, 

kliknemo vsako vrsto združevanja, ki ga želimo uporabiti. Tokrat uporabimo 

združevanje po mesecih in četrtletjih. 
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Slika 284: Združevanje datumskih podatkov 

4. Kliknemo V redu. Vrtilna tabela prikaže združene podatke. 

 

Slika 285: Vrtilna tabela z združenimi podatki 

Združevanje lahko dosežemo tudi po drugi poti. Želimo združiti besedilne podatke in 

sicer, prodajalne referente po območju: 
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V polja vrtilne tabele povlečemo prodajalne referente v Vrstice vrtilne tabele. V 

Vrstice tudi povlečemo območja (katera morajo biti pod referenti). V Vrednosti 

povlečemo prodajo. Vrtilna tabela prikaže združene podatke. 

 

Slika 286: Polja vrtilne tabele 
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Slika 287: Vrtilna tabela z združenimi podatki 

  Funkcija GETPIVOTDATA 
Ta funkcija vrne podatke, ki so shranjeni v vrtilni tabeli. GETPIVOTDATA lahko uporabimo za 

pridobivanje povzetkov podatkov v vrtilni tabeli. Navedeni povzetek podatkov pa vidimo v 

poročilu. V prazno celico preprosto vnesemo enačaj in formulo GETPIVOTDATA in nato 

kliknemo celico v vrtilni tabeli, ki vsebuje podatke katere želimo imeti izpisane. 

GETPIVOTDATA kot sintaksa: GETPIVOTDATA (podatkovno_polje; vrtilna_tabela; [polje1; 

element1; polje2; element2]; ...) 

• Podatkovno_polje – zahtevano polje. Ime v narekovajih za podatkovno polje s podatki, 

ki jih želimo pridobiti. 

• Vrtilna_tabela – zahtevano polje. Sklic na katerokoli celico, obseg celic ali imenovani 

obseg celic v vrtilni tabeli. Te informacije lahko uporabljamo za določanje, katere 

podatke želimo pridobiti. 

• Polje1, polje2… – izbirno polje. Ime polja vrstice ali stolpca vrtilne tabele, ki vsebuje 

podatke katere želimo. 

• Element 1, element 2... – izbirno polje. Ime elementa znotraj polja1, ki določa željene 

podatke. 
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• Izračunana polja ali elementi in izračuni po meri so vključeni v izračune 

GETPIVOTDATA. 

• Če je vrtilna_tabela obseg, ki vsebuje dva ali več vrtilnih tabel, bodo podatki 

pridobljeni iz poročil, ki so bili nedavno ustvarjeni v obsegu. 

• Če argumenta polja in elementa opisujeta eno celico, je vrednost te celice 

vrnjena ne glede na to, ali je ta vrednost niz, število, napaka ipd. 

• Če je v argumentu »element« datum, moramo vrednost navesti kot serijsko 

številko ali dopolniti s funkcijo DATE, tako da se vrednosti ohranijo, če delovni 

list odpremo v drugem jeziku. Element, ki se na primer nanaša na datum 5. 

marec 1999, lahko vnesemo kot 36224 ali kot DATE(1999; 3; 5). Čas lahko 

vnesemo kot decimalne vrednosti ali s funkcijo IME. 

• Kadar se formula nanaša na celico, ki ni veljavna, se prikaže napaka #REF!. To 

se najpogosteje zgodi, ko se celice, na katere se sklicujejo formule, izbrišejo ali 

prilepijo. 

• Če argumenti ne opisujejo vidnega polja ali če vsebujejo filter poročila, v 

katerem niso prikazani filtrirani podatki, vrne GETPIVOTDATA vrednost napake 

#SKLIC!. 

 

 
Naredimo primer funkcije GETPIVOTDATA. V vrtilni tabeli imamo v vrsticah prodajalne 

referente in v stolpcih imamo leta. Kot vrednosti pa imamo vsota od prodaje. Želimo 

se sklicevati na podatek, ki prikazuje prodajo prodajalnega referenta Laura Callahan v 

letu 2017. 

 

Slika 288: Vrtilna tabela (leta, prodajalni referenti, prodaja) 

1. Kliknemo v katerokoli prazno celico. 

2. Naredimo enačaj (=) in izberemo funkcijo GETPIVOTDATA. 

 

Slika 289: Funkcijo GETPIVOTDATA 



Uporabniška navodila za napredno uporabo: Microsoft Excel 2016 
 

 

151 

3. Kliknemo v celico C8. Izpiše se celotna formula. 

4. Iz formule pobrišemo drugo besedo GETPIVOTDATA in oklepaj pred njo. 

 

Slika 290: Formula GETPIVOTDATA 

4. Potrdimo z ENTER. V celici se prikaže sklic na podatek, ki ga želimo. 

 

Slika 291: Rezultat GETPIVOTDATA 

  Spreminjanje oblike vrednosti in dodajanje izračunanih 

polj 
Ko ustvarimo vrtilno tabelo, ki temelji na izvornih podatkih, lahko na podatkih v vrtilni tabeli 

naredimo nadaljnje izračune. V tem primeru je »Izračunano polje« funkcija, ki nam lahko 

pomaga dodati poljubno izračunano polje. 

Možno je tudi to, da spremenimo obliko vseh vrednosti v vrtilni tabeli. Na primer namesto 

valut, lahko prikažemo % skupne vsote. 

 
Najprej bomo prikazali vrednosti v naši vrtilni tabeli v drugi obliki. 

1. Z desno miškino tipko kliknemo v katerokoli vrednost v naši vrtilni tabeli. 

2. Nato kliknemo Pokaži vrednosti kot. Prikaže se nekaj opcij. Če želimo še več opcij, 

kliknemo Več možnosti…. 
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Slika 292: Spreminjanje oblike vrednosti v vrtilni tabeli 

3. Za naš primer želimo obliko % skupne vsote in ga kliknemo. 

4. V vrtilni tabeli se vrednosti spremenijo. Vrednosti se prikažejo v obliki odstotkov. Na 

takšen način, lahko vidimo kje je bila prodaja uspešnejša in kateri prodajalni referent je 

prodal največ. 

 

Slika 293: Vrtilna tabela z odstotki 

Za naslednji primer bomo dodali izračunano polje. Kot primer bomo s pomočjo 

izračunanega polja izračunali dobiček (z odštevanjem stroškov od prodaje). 



Uporabniška navodila za napredno uporabo: Microsoft Excel 2016 
 

 

153 

1. Kliknemo katerokoli celico v vrtilni tabeli. Želimo izračunati dobiček za območja po 

prodajalnih referentih. 

 

Slika 294: Primer naše vrtilne tabele 

2. Na zavihku Analiziraj v skupini Izračuni kliknemo Polja, elementi in nizi. Nato 

kliknemo Izračunana polja, da odpremo pogovorno okno Vstavi izračunano polje. 

 

Slika 295: Gumb Izračunana polja 

3. V polje Ime vnesemo ime za izračunano polje (dobiček). 

4. V polje Formula vnesemo formulo, ki jo želimo uporabiti za izračunano polje 

(=Prodaja-Stroški). 
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Če želimo v formuli uporabiti ime polja, postavimo miškin kazalec na mesto 

kjer želimo, da se prikaže ime polja, kliknemo ime polja v seznamu polj in nato  

kliknemo Vstavi polje. 

 

 

Slika 296: Pogovorno okno Vstavi izračunano polje 

5. Kliknemo V redu. 

6. V vrtilni tabeli se pojavi novi stolpec z rezultati. 

 

Slika 297: Vrtilna tabela z novim stolpcem 
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Če želimo ustvariti izračunan element, ponovimo prejšnji postopek, ampak 

namesto gumba Izračunana polja kliknemo Izračunan element. 

Pri ustvarjanju izračunanih polj lahko tudi uporabimo funkcije kot so: 

• Sum - Doda vrednosti za osnovne podatke. 

• Count - Prikaže skupno število vrednosti v osnovnih podatkih. 

• Average - Izračuna povprečje vrednosti osnovnih podatkov. 

• Max - Vrne največjo vrednost osnovnih podatkov. 

• Min - Vrne najmanjšo vrednost za osnovne podatke. 

• Product - Izračuna produkt vrednosti za osnovne podatke. 

• Count numbers - Prikaže skupno število številskih vrednosti v osnovnih 

podatkih. 

• StdDev - Izračuna standardni odklon vrednosti za osnovo podatkov, ki 

se obravnavajo kot vzorec. 

• StdDevp - Izračuna standardni odklon vrednosti za osnovo podatkov, 

ki se obravnavajo kot populacija. 

• Var - Izračuna varianco vrednosti za osnovne podatke, ki se obravnavajo 

kot vzorec. 

• Varp - Izračuna varianco vrednosti za osnovne podatke, ki se 

obravnavajo kot populacija. 

 

Slika 298: Primer formule z funkcijo pri vstavljanju izračunanega polja 

 

  Oblikovanje podatkov v vrtilni tabeli 
V vrtilni tabeli lahko tudi spremenimo obliko zapisa vrednosti: 

• Splošna oblika celic nima določene oblike za števila. 

• Oblike zapisov števil se uporabljajo za prikaz števil. 

• Valutne oblike se uporabljajo za splošne denarne vrednosti. Če želimo v stolpcu 

poravnati decimalne vejice, uporabimo računovodske oblike. 

• Računovodske oblike v stolpcu poravnajo valutne simbole in decimalne vejice. 

• Datumske oblike prikažejo zaporedne številke datumov in ure kot datumske vrednosti. 

• Oblike ure prikažejo zaporedne številke datumov in ure kot datumske vrednosti. 

• Odstotkovne oblike pomnožijo vrednost celice s 100 in prikažejo rezultat z znakom za 

odstotek. 

• Obliko lahko spremenimo tudi v ulomek. 

• Znanstvena oblika je namenjena zapletenim znanstvenim zapisom. 
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• Celice oblikovane z besedilnimi oblikami se upoštevajo kot besedilo tudi, če je v celici 

številka. Vsebina celice je prikazana tako, kot smo jo vnesli. 

• Posebne oblike so uporabne za sledenje vrednosti na seznamih in v zbirkah podatkov. 

• Oblika »Po meri« pa omogoča, da vnesemo kodo oblike števil. Kot izhodiščno točko 

lahko uporabimo eno od obstoječih kod. 

 
Naredimo primer, da želimo imeti namesto evrov, dolarje. 

1. Z desno miškino tipko kliknemo katerokoli vrednost v naši vrtilni tabeli. 

2. Izberemo Oblika zapisa števil…. 

 

Slika 299: Spreminjanje oblike zapisa števil 

3. Na levi izberemo Valuta. Pri spustnem seznamu Simbol poiščemo in izberemo 

dolarski znak. Lahko spremenimo tudi število decimalnih mest. 



Uporabniška navodila za napredno uporabo: Microsoft Excel 2016 
 

 

157 

 

Slika 300: Spreminjanje valute s pomočjo podokna Oblikovanje celic 

4. Izberemo V redu. V vrtilni tabeli se spremeni oblika vrednosti. 

 

Slika 301: Spremenjena vrtilna tabela 
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6.4 3D zemljevidi (3D maps) 

Kot kaže ime, 3D zemljevidi dodajo tridimenzionalno vizualizacijo podatkov. Prikazali bomo 

uporabo 3D zemljevidov za ustvarjanje globusa s podatki po državah. 

Spodnja slika prikazuje del preglednice s podatki o pričakovani življenjski dobi ob rojstvu, 

pričakovanih letih šolanja in povprečnih letih šolanja za nekaj držav. 

 

Slika 302: Podatki za zemljevid 

 
Iz teh podatkov ustvarimo 3D zemljevid. 

1. Označimo podatke (vključno z glavo tabele). 

2. Na zavihku Vstavi kliknemo gumb 3D Map (če se pojavi pogovorno okno, kliknemo 

Omogoči). 

 
Slika 303: Gumb 3D Map 
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3. Prikaže se globus: 

 
Slika 304: 3D Map 

4. V polje Višina povlečemo iz Seznama polj stolpce naše tabele. 

 
Slika 305: Vstavimo naše podatke 

5. Na desni lahko izbiramo, kako se bodo podatki prikazali na globusu. Lahko 

oblikujemo podatke tako kot želimo (pod rubriko Možnosti plasti). 
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Slika 306: Različen prikaz podatkov na globusu 

6. Če imamo več podatkov jih lahko dodamo še kot dodatna plast na gumbu Dodaj 

plast. 

 
Slika 307: Gumb Dodaj plast 

7. Če imamo podatke razvrščene po času, lahko vstavimo polje v podkategorijo Čas, 

kjer lahko potem prikažemo podatke po posameznih obdobjih. Spodaj se pojavi 

predvajalnik in ko kliknemo Play, se podatki začnejo predvajati po posameznih 

datumih. V našem primeru smo v tabeli zraven dodali datume, ki pa morajo biti kot 

vrsta polja Kratka/Dolga oblika datuma. 

 
Slika 308: Tabela z novim stolpcem Datum 
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Slika 309: Polje Čas in predvajalnik 

Lahko tudi določimo kako se bodo podatki prikazovali, v skupini Čas pa lahko 

prikažemo ali skrijemo Časovnico in Datum in čas. 

 
Slika 310: Spreminjanje prikaza podatkov 
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8. Povečamo globus. Zapremo desno in levo okno. 

 
Slika 311: Povečan globus 

Stacionarni 3D globus ne bi bil zelo koristen, saj bi bile mnoge države skrite pred 

pogledom. Zaslonske kontrole (in razumno klikanje) omogočajo vrtenje sveta in 

njegovo razširitev. Lahko tudi spremenimo barve stolpcev in jih preusmerimo. 

 

9. Na zemljevidu lahko tudi prikažemo 2D grafikon in besedilno polje. 

 
Slika 312: Gumb 2D grafikon in Besedilno polje 

10. V podskupini Zemljevid lahko izbiramo ali bomo imeli oznake zemljevida, ali bi radi 

imeli ploski prikaz zemljevida. Lahko tudi poiščemo lokacijo in ustvarimo regijo po meri. 

Lahko spremenimo tudi Temo zemljevida. 
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Slika 313: Podskupina Zemljevid in Teme 

 
3D Zemljevidi niso samo za prikaz podatkov po državah - zemljevide lahko 

ustvarimo v veliko manjšem obsegu, kot npr. Slovenija razdeljena po občinah. 
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7  Zavihek razvijalec 
Razvijalec nam v Microsoft Excelu pomaga pri pisanju, snemanju in zagonu makrov, 

uporabljanju XML ukazov in ustvarjanju obrazcev s pomočjo kontrolnikov. V sedmem poglavju 

bomo torej spoznali, kako si z makri olajšati delo in kako s pomočjo kontrolnikov na enostaven 

način oblikovati obrazec.  

7.1 Prikaz zavihka razvijalec 

Zavihek Razvijalec ni prikazan privzeto, zato ga moramo dodati na trak, kar lahko storimo preko 

zavihka Datoteka, kjer gremo v Možnosti in tam odpremo razdelek Prilagoditev traku. V 

razdelku Glavni zavihki potrdimo potrditveno polje Razvijalec in kliknemo V redu.   

 

Slika 314: Prikaz zavihka Razvijalec 

 
Ko prikažemo zavihek Razvijalec, ta ostane prikazan dokler ne počistimo 

potrditvenega polja ali na novo namestimo Microsoft Officeov paket.  
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7.2 Makri 

Za uporabo makrov se po navadi odločimo, če imamo veliko ponavljajočih opravil, ki jih želimo 

avtomatizirati. Tako si prilagodimo delo v Excelu in le z nekaj kliki miške ali bližnjico na 

tipkovnici, ustvarimo skupek ukazov.     

Do makrov lahko dostopamo na 2 načina: 

1. Preko zavihka Ogled, kjer lahko prikažemo obstoječe makre, snemamo makre ali pa 

uporabimo relativno sklicevanje. 

 

Slika 315: Dostop do makrov preko zavihka Ogled 

2. Preko zavihka Razvijalec v skupini Koda, kjer lahko ustvarjamo, snemamo in upravljamo 

makre ter skrbimo za njihovo varnost. 

 

Slika 316: Dostop do makrov preko zavihka Razvijalec 

 
V skupini Koda imamo na voljo tudi Visual Basic, kamor se shranijo vsi ustvarjeni 

makri.  

Urejevalnik nam poleg pisanja in urejanja makrov omogoča, da dokončamo bolj 

zapletene naloge. Podrobnejše obravnave urejevalnika Visual Basic se bomo lotili v 

podpoglavju 7.2.5, kjer bomo pokazali tudi primer uporabe. 

 Ustvarjanje in snemanje makra 
Če želimo ustvariti makro, moramo v skupini Koda klikniti na Posnemi makro in odpre se nam 

pogovorno okno za snemanje makra. Nastaviti moramo ime makra in bližnjico na tipkovnici, s 

katero bomo kasneje zagnali ustvarjen makro.  

 
Ime makra lahko zajema do 255 znakov in ne sme vsebovati presledkov. Namesto 

presledkov lahko uporabimo podčrtaje ( _ ).  
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Zelo pomembno je, da nastavimo primerno shranjevanje makra, kjer imamo na razpolago 3 

možnosti: 

1. Shrani v osebni delovni zvezek z makri, kjer se makri shranijo v skrit delovni zvezek, 

ki se ob zagonu Excela zmeraj odpre. Tako imamo želene makre zmeraj pri roki.  

2. Shrani v ta delovni zvezek, kjer se makri shranijo v odprtem delovnem zvezku z 

namenom, da jih bomo potrebovali samo v tem delovnem zvezku.  

3. Shrani v novi delovni zvezek, kjer se makri shranijo v nov delovni zvezek in ko ga 

odpremo, lahko uporabljamo vse makre, ki smo si jih posneli za ta delovni zvezek.    

Makru lahko dodamo tudi opis, da kasneje vidimo čemu je namenjen.  

 

Slika 317: Pogovorno okno za snemanje makra 

 
Ko ustvarimo makro, kliknemo V redu in v okvirčku Koda se gumb Posnemi makro 

spremeni v gumb Ustavi snemanje, kar pomeni, da smo pričeli s snemanjem in ga 

lahko s klikom na ta gumb ustavimo.  

 

Slika 318: Sprememba gumba 

Ker se makro snema, lahko sedaj opravimo naloge, ki jih želimo vključiti v makro. Ko končamo, 

snemanje makra zaustavimo: 

• na zavihku Razvijalec v skupini Koda s klikom na Ustavi snemanje  

ALI 

• spodaj desno v vrstici stanja s klikom na gumb Makro snemanje 

 

Slika 319: Gumb za snemanje makra v vrstici stanja        
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Kot primer enostavnega makra bomo ustvarili makro za oblikovanje besedila.  

1. V polje Ime makra vpišemo Besedilo 

2. V polje Bližnjice na tipkovnici k CTRL+SHIFT dodamo črko B 

3. V izbirnem polju Shrani makro v izberemo Ta delovni zvezek 

 

Slika 320: Primer enostavnega makra 

4. Kliknemo V redu. 

S klikom na V redu, se je makro začel snemati. Na delovnem listu sedaj s pomočjo 

zavihka Osnovno oblikujemo besedilo po želji.  

 

Slika 321: Oblikovanje besedila pri snemanju makra 

Ko smo končali z urejanjem besedila, gremo preko zavihka Razvijalec in v skupini 

Koda, kliknemo na Ustavi snemanje.  

Makro zaženemo tako, da odpremo nov delovni list in kliknemo: 

- Nastavljeno bližnjico na tipkovnici: CTRL+SHIFT+B 

ALI 

- Preko zavihka Razvijalec v skupini Koda kliknemo na Makri. Preko pogovornega 

okna označimo pravkar ustvarjen makro Besedilo in kliknemo Zaženi.  
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Slika 322: Pogovorno okno za zagon makra 

 
Rezultat zagona makra je v Sliki 321 prikazano oblikovano besedilo, ki se 

prikaže na novem delovnem listu v celici B2.  

S pomočjo absolutnega posnetka smo oblikovali makro, ki je ob zagonu prikazan v 

celici B2, ne glede na to v kateri celici ali v katerem delovnem listu se nahajamo. Če 

želimo oblikovati makro, ki bo ob zagonu prikazan na poljubni celici, v kateri se ob 

zagonu nahajamo, moramo ob oblikovanju makroja uporabiti relativno sklicevanje. 

Podrobneje bomo relativno sklicevanje obravnavali v podpoglavju 7.2.2.  

  Ustvarjanje makra z uporabo relativnega sklicevanja 
Izdelava makra s pomočjo relativnega sklicevanja se od absolutnega razlikuje le v tem, da 

moramo pred ustvaritvijo novega makra preko zavihka Razvijalec v skupini Koda, klikniti na 

gumb Uporabi relativno sklicevanje, ki se nato osenči. Postopek izdelave je zatorej dokaj 

podoben, temeljna razlika je v uporabi.  

 

Slika 323: Vklop relativnega sklicevanja 

Nato po istem postopku (opisanem v podpoglavju 7.2.1) ustvarimo in posnamemo makro. 

 
Ko prenehamo s snemanjem makra, moramo relativno sklicevanje izklopiti. To storimo 

tako, da v zavihku Razvijalec v skupini Koda ponovno kliknemo na gumb Uporabi 

relativno sklicevanje. 

 

 
Sedaj bomo na primeru pokazali uporabo relativnega sklicevanja. 

1. Najprej na zavihku Razvijalec v skupini Koda kliknemo na gumb Uporabi relativno 

sklicevanje in nato kliknemo Posnemi makro. 

2. Ustvarimo makro, ki bo v želeno polje preko funkcije vstavil današnji datum. 
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Slika 324: Ustvarjanje makra z uporabo relativnega sklicevanja 

3. Kliknemo V redu. 

4. Preko zavihka Osnovno v celico D4 vpišemo funkcijo: = TODAY() in kliknemo 

enter. Prikaže se današnji datum, ki ga poljubno oblikujemo.  

 

Slika 325: Snemanje makra z uporabo funkcije 

5. Nato preko zavihka Razvijalec v skupini Koda kliknemo Ustavi snemanje in 

izklopimo relativno sklicevanje s klikom na gumb Uporabi relativno sklicevanje. 

Postavimo se v poljubne celice in preko bližnjice na tipkovnici CTRL+SHIFT+D 

zaženemo ustvarjen makro.  

 

Slika 326: Rezultat zagona makra v različnih celicah 
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 Spreminjanje makra 
Če ugotovimo, da smo se pri ustvarjanju makra zatipkali ali pa bi preprosto želeli spremeniti 

ustvarjen makro, gremo preko zavihka Razvijalec v skupini Koda in kliknemo Makri in 

označimo makro, ki ga želimo spremeniti. Nato kliknemo Možnosti in odpre se okno, ki 

omogoča spreminjanje možnosti makra.  

 

Slika 327: Okno spreminjanja možnosti za makre 

V tem oknu lahko spremenimo bližnjico na tipkovnici in opis. 

 
Imena makra preko okna možnosti ne gre spremeniti. Lahko ga spremenimo, če v 

pogovornem oknu Makro (je prikazano na sliki 327) kliknemo na Urejanje ali Vstopi. 

Oba gumba odpreta urejevalnik makrov Visual Basic, ki omogoča spreminjanje 

imena makra.   

 

Slika 328: Spreminjanje imena Makra preko Visual Basic 

V rdeče označenem polju (prikazano na sliki 328) spremenimo ime makra in nato 

kliknemo na datoteka (angl. File) in shrani (angl. Save). Odpre se pogovorno okno za 

shranjevanje, kjer moramo kot vrsto datoteke izbrati: Excelov delovni zvezek z 

makri. 
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Slika 329: Izbira Excelovega delovnega zvezka z makri 

Nato lahko zapremo urejevalnik Visual Basic in odpremo Excelov delovni zvezek, 

kjer imamo spremenjeno ime makra.  

 Brisanje makra 
Če določenih makrov ne potrebujemo več, jih lahko preprosto izbrišemo. To storimo tako, da 

preko zavihka Razvijalec v skupini Koda kliknemo na Makri. Odpre se pogovorno okno 

Makro, v katerem označimo določen makro in kliknemo Izbriši.  

 

Slika 330: Brisanje makrov 

Excel nas nato še enkrat vpraša ali želimo izbrisati makro in kliknemo Da.  

 Ustvarjanje makra v urejevalniku Visual Basic 
Kot že zgoraj omenjeno, lahko z urejevalnikom Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) 

snemamo, ustvarjamo in urejamo makre, s katerimi si avtomatiziramo opravila v Excelu.  



Uporabniška navodila za napredno uporabo: Microsoft Excel 2016 
 

 

172 

Da urejevalnik prikažemo, kliknemo na zavihku Razvijalec v skupini Koda > Visual Basic. 

Odpre se novo okno z vsemi kodami, ki smo jih preko makrov že ustvarili. Tako lahko v sliki 

331 vidimo makra Besedilo in Današnji_datum, ki smo ju ustvarili v podpoglavju 7.2.1 in 7.2.2.  

 

Slika 331: Urejevalnik Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)  

 
Da dobimo občutek za programiranje, v urejevalniku Visual Basic ustvarimo enostaven 

makro, ki bo preko fukncije SUM sešteval izbrana polja.  

Najprej se v urejevalniku postavimo na konec zapisa za End Sub in kliknemo Orodja 

(angl. Tools), kjer izberemo Makri (angl. Macros). 

 

Slika 332: Izdelava enostavnega makra v Visual Basic 
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Odpre se pogovorno okno Makri, kjer v Ime makra (angl. Macro Name) vpišemo 

Formula in kliknemo Ustvari (angl. Create). 

 

Slika 333: Pogovorno okno za ustvarjanje novega makra 

Na koncu zapisa se doda nova črta, pod njo pa začetek in konec zapisa. V rdeče 

označenem polju ustvarimo makro. 

 

Slika 334: Nov zapis v urejevalniku 

 
Pomagamo si lahko z že obstoječima zapisoma makroja Besedilo in 

Današnji_datum, ki se prav tako nahajata v urejevalniku. 

Ker želimo ustvariti makro, moramo pri glavnih nastavitvah kot sta nastavljanje imena 

in bližnjice, v rdeče polje iz slike 333, dodati apostrof ( ' ). Pri drugem opuščaju 

zapišemo Formula Makro, kar pomeni, da bomo ustvarili makro po imenu Formula. 

Nato dodamo še bližnjico na tipkovnici, ki jo bomo uporabljali za zagon makra. Kot 

je razvidno iz slike 334 se glavne nastavitve obarvajo zeleno, nastavljanje opravila pa 

s črno barvo.  

Z makrom si bomo preko funkcije SUM olajšali seštevanje dveh polj: B4 in B5. Izračun 

bo v izbrano polje ob zagonu makra. 

Lotimo se nastavljanja opravila makra, kjer: 

1. Nastavimo formulo = SUM (B4:B5)  

2. Nastavimo, da se bo makro zagnal v aktivni celici ob kliku na CTRL+SHIFT+L 

 

Slika 335: Primer programiranja enostavnega makra 
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Da zaženemo pravkar ustvarjen makro, kliknemo na Orodja (angl. Tools) > Makri 

(angl. Macro) in v pogovornem oknu označimo makro Formula ter kliknemo Zagon 

(angl. Run).  

 

Slika 336: Zagon makra v Visual Basic 

Odpremo Excelov delovni list in v celici A10 z bližnjico CRTL+SHIFT+L zaženemo 

makro Formula na tem delovnem listu. V celici A10 se izpiše 0, saj v B4 in B5 nimamo 

nobenih vrednosti.  

 

Slika 337: Z bližnjico aktiviran makro Formula 

 
Ko v celici B4 in B5 vnesemo vrednosti, dobimo v izbrani celici A10 seštevek 

teh dveh celic.  

 

Slika 338: Seštevek vrednosti iz B4 in B5 
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Programiranje v urejevalniku Microsoft Visual Basic je lahko kar zapleteno, zato raje 

uporabljamo osnovno ustvarjanje in snemanje makrov v Excelu. To je namreč enostavneje za 

uporabo, saj upravljamo samo z gumbi in se izognemo pisanju kod oz. programiranju.  

 Dodajanje makra v orodno vrstico 
Za hitrejši dostop do makrov, ki jih veliko uporabljamo, lahko dodamo bližnjice v orodno 

vrstico.  

To storimo tako, da:  

1. V orodni vrstici kliknemo na spustni gumb Prilagodi orodno vrstico za hitri dostop 

in nato kliknemo Več ukazov. 

 

Slika 339: Upravljanje orodne vrstice 

Odpre se pogovorno okno za upravljanje možnosti Excela. V levem stolpcu preko spustnega 

gumba poiščemo Makri. Označimo želen makro in kliknemo Dodaj ter V redu.  

 

Slika 340: Dodajanje želenega makra v orodno vrstico 
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Če želimo makro iz orodne vrstice odstraniti, ga označimo v desnem stolpcu in 

kliknemo na Odstrani.  

Makru lahko spremenimo tudi simbol na gumbu. To storimo tako, da kliknemo na Spremeni 

in izberemo želen simbol. Nato kliknemo V redu.  

 

Slika 341: Spreminjanje simbola na gumbu makra 

Makro se nato prikaže v orodni vrstici za hitri dostop, kjer ga lahko zaženemo ko ga 

potrebujemo.  

 Kopiranje makra v drugi delovni zvezek 
Za kopiranje makrov iz enega delovnega zvezka v drugi, najprej odpremo dva različna delovna 

zvezka. Nato odpremo urejevalnik Visual Basic, ki smo ga spoznali v podpoglavju 7.2.5. Do 

njega dostopamo tako, da na zavihku Razvijalec v skupini Koda kliknemo Visual Basic. Odpre 

se urejevalnik, ki vsebuje že ustvarjene makre iz obeh delovnih zvezkov. Za kopiranje bomo 

potrebovali okno Projekt (angl. Project – VBAProject), ki ga odpremo s klikom na bližnjico na 

tipkovnici: CTRL+R.  
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Slika 342: Okno Projekt za kopiranje makrov med delovnimi zvezki 

 
V primeru, da katero izmed polj ni razpreto in ima oznako +, kliknemo na ta + in to 

polje razpremo.  

 

Slika 343: Razpremo vsa polja 

Iz slike 343 lahko razberemo, da: 

- VBAProject označuje posamezni delovni zvezek. 

- So v mapi Microsoft Excel Objects vsi delovni listi, ki jih v posameznem delovnem 

zvezku imamo. 

- So v mapi Moduli (angl. Modules), vsi makri, ki smo jih v posameznem delovnem 

zvezku ustvarili.  

Če želimo kopirati makro iz enega delovnega zvezka v drugi, preprosto kliknemo v mapi 

Moduli na enega izmed modulov in ga povlečemo v drug delovni zvezek VBAProject in makro 

se sam umesti v mapo Moduli. 

Nato v urejevalniku Visual Basic kliknemo Datoteka (angl. File) > Zapri in se vrni v Microsoft 

Excel (angl. Close and return to Microsoft Excel). Urejevalnik se zapre in nas prestavi na tisti 

delovni zvezek v katerega smo skopirali makro. Če želimo preveriti delovanje makra gremo 

preko zavihka Razvijalec v skupini Koda na Makri in zaženemo skopirani makro.  
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  Varnost makra 
Kot smo že ugotovili, so makri primerni za vsestransko uporabo, ki nam olajša delo. Lahko pa 

se jih uporablja tudi za zlonamerne namene kot sta kraja podatkov in nameščanje zlonamerne 

programske opreme. Ker se pred takimi, ki makre uporabljajo za zlobne namene, skušamo 

zaščititi, po navadi v nastavitvah onemogočimo vse makre z obvestilom. 

Preko zavihka Razvijalec v skupini Koda kliknemo Varnost makrov, ki nam prikaže pogovorno 

okno Središče zaupanja. V razdelku Nastavitve makrov obkljukamo polje, za katerega 

menimo, da je najprimernejše za nas in kliknemo V redu.  

 
Najvarnejša izbira je možnost Onemogoči makre z obvestilom, kar pa za nas 

pomeni, da moramo obkljukati to polje.  

 

Slika 344: Nastavljanje varnosti makrov 

Kot je razvidno iz slike 344 lahko izbiramo nastavitve makrov, kjer: 

1. možnost Onemogoči makre brez obvestila ob zagonu makra prikaže opozorilo o napaki, 

ki pravi, da zagon makrov ni možen, ker je onemogočen v nastavitvah.   

 

Slika 345: Opozorilo o napaki pri zagonu makra  

2. možnost Onemogoči makre z obvestilom ob odprtju delovnega zvezka prikaže varnostno 

opozorilo o tem, da so makri onemogočeni.   

 

Slika 346: Varnostno opozorilo o tem, da so makri onemogočeni 
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Makre na varnostnem opozorilu iz slike 346 omogočimo s klikom na gumb Omogoči 

vsebino.   

3. možnost Onemogoči vse makre razen digitalno podpisanih ob zagonu vseh razen 

digitalno podpisanih makrov, prikaže opozorilo iz slike 346. 

4. možnost Omogoči vse makre ob zagonu dokumenta z makri ne prikaže nobenega 

obvestila in dovoljuje uporabo vseh makrov. Izbira te nastavitve je lahko za nas tvegana, saj 

ob nevarni kodi nismo zaščiteni.   

  Primeri zapletenih makrov 
Za boljše razumevanje uporabe makrov, bomo sedaj na prikazali še primer zapletenega makra. 

Najprej bomo ustvarili dva neodvisna makra in ju v urejevalniku Visual Basic združili, da se bosta 

ob zagonu prikazala kot skupen makro.  

 
Odpremo nov Excelov delovni zvezek in na zavihku Razvijalec kliknemo Posnemi 

makro in nato kliknemo V redu (brez spreminjanja lastnosti).  

Označimo polja od B2 do I10 in kliknemo Ustavi snemanje.  

 

Slika 347: Snemanja prvega makra 

Ponovimo postopek snemanja makra in se postavimo v celico A2 in preko zavihka 

Osnovno nastavimo barvo polnila na Zeleno. Nato kliknemo Ustavi snemanje. 

 

Slika 348: Snemanje drugega makra 
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Preko zavihka Razvijalec odpremo urejevalnik Visual Basic in razpremo polje 

Moduli (angl. Modules) in dvakrat kliknemo na Module1. Odpre se pogovorno okno 

s pravkar ustvarjenima makrom1 in makrom2. 

 

Slika 349: Združevanje makrov v urejevalniku Visual Basic 

Za Makrom2 se postavimo v novo vrstico in vpišemo Sub CombinedMacro() ter 

kliknemo Enter. V ta kombinirani makro skopiramo lastnosti makra1 in lastnosti 

makra2.  

 

Slika 350: Upravljanje kombiniranega makra v VBA 
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Vrnemo se v Excelov zvezek in na novem delovnem listu preko zavihka Razvijalec 

kliknemo na Makri in izberemo CombinedMacro ter kliknemo Zaženi. V polju od B2 

do I10 se v zeleni barvi prikaže pravkar ustvarjen kombinirani makro. 

 

Slika 351: Zagon kombiniranega makra 

 
Če bi želeli izdelati še več zapletenih ali drugih uporabnih makrov, bi si 

pomagali s spletno stranjo Excel Champs5, ki ponuja 100 različnih primerov 

makrov. Prednost te spletne strani je ta, da posamezno kodo preprosto 

kopiramo iz strani in jo prilepimo v urejevalnik Visual Basic ter zaženemo 

makro. 
 

7.3 Ustvarjanje obrazcev s pomočjo kontrolnikov 

V Excelu lahko ustvarimo obrazce, v katere dodajamo različne kontrolnike vsebine. S tem 

uporabnikom delovnega zvezka olajšamo delo, saj lahko preko potrditvenih polj, spustnih 

seznamov in polj za vstavljanje besedila, lažje vnašajo in upravljajo s podatki, ki jih imajo.  

Najdemo jih na zavihku Razvijalec v skupini Kontrolniki.  

 

Slika 352: Kontrolniki v Excelu 

 
Preden lahko začnemo z vstavljanjem kontrolnikov, moramo v skupini Kontrolniki 

vklopiti Način načrtovanja. Ko kliknemo nanj se obarva modro. Omogoča nam, da 

vstavljamo kontrolnike in jim spreminjamo lastnostni.  

 

                                                 
5 Do spletne strani lahko dostopamo preko tega linka: https://excelchamps.com/blog/useful-macro-

codes-for-vba-newcomers/#7 

https://excelchamps.com/blog/useful-macro-codes-for-vba-newcomers/#7
https://excelchamps.com/blog/useful-macro-codes-for-vba-newcomers/#7
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Excel nam za ustvarjanje obrazcev ponuja dve družini kontrolnikov:  

1. Kontrolnike obrazcev 

2. Kontrolnike ActiveX 

 Vstavljanje kontrolnikov obrazcev 
Pod kontrolniki obrazcev lahko najdemo naslednja polja: 

 

Slika 353: Vstavljanje kontrolnikov obrazcev 

 
Gumbi, ki v sliki 353 niso poimenovani, so v Excelu onemogočeni. 

 

 
Za lažje razumevanje uporabe posameznih kontrolnikov se lotimo primera. V novem 

Excelovem delovnem zvezku vpišemo nekaj poljubnih podatkov, ki jih bomo 

nadgradili s kontrolniki obrazcev.  

Preko zavihka Razvijalec v skupini Kontrolniki najprej vklopimo Način načrtovanja. 

 

Slika 354: Podatki o izdelkih za tedenski nakup 
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Ker želimo vsak teden imeti izračunane predvidene skupne stroške nakupa, bomo 

poleg cen izdelkov vstavili potrditvena polja. Najprej razpremo spustni gumb Vstavi 

in nato kliknemo na gumb za potrditveno polje. 

 

Slika 355: Potrditveno polje 

Postavimo se v celico D3 in z miško narišemo naše potrditveno polje. 

 

Slika 356: Vstavljanje potrditvenega polja 

Potrditveno polje označimo z desnim miškinim gumbom, da ga lahko urejamo. 

Najprej pobrišemo notranji tekst (potrditve… – vidno na sliki 356) in skrčimo polje. 

Nato z desnim miškinim gumbom kliknemo na polje in kliknemo Oblikuj kontrolnik.  

V oknu, ki se nam odpre, preko zavihka Nadzor označimo, da je vrednost nepotrjeno 

in nastavimo povezavo celice na celico D3.  

 
Povezavo na celico lahko nastavimo tako, da: 

- ročno v polje Povezava celice vpišemo $D$3 

- se postavimo v polje Povezava celice in nato z miško kliknemo v 

delovnem listu na celico D3 

 

Slika 357: Oblikovanje kontrolnika 
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Po želji lahko polje preko zavihkov Barve in Velikost oblikujemo in mu 

spreminjamo velikost, barvo, napis ipd.  

Nato kliknemo V redu.  

Ker želimo polju nastaviti lastnost seštevanja, označimo celico D3 in zgoraj v skupini 

Kontrolniki kliknemo na Lastnosti. Na levi strani se prikaže okno za Lastnosti (angl. 

Properties). V polju Omogoči izračun (angl. EnableCalculation) izberemo Drži (angl. 

True) in zapremo okno.  

 

Slika 358: Nastavljanje lastnosti kontrolnikov 

Postopek dodajanja potrditvenega polja ponovimo za vse izdelke. 

 
Ostalim izdelkom lahko potrditvena polja dodamo tako, da: 

- Vsakemu posebej dodamo potrditveni gumb, ga povežemo na celico in 

mu nastavimo možnost seštevanja. 

- Se postavimo na celico D3 in potrditveno polje skopiramo navzdol do 

D14. Nato še le za vsak posamezen gumb nastavimo povezovanje na 

celico na kateri se nahaja.  

 

Slika 359: Spreminjanje nastavitev kopiranih polj 
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Če potrditveno polje odkljukamo, se poleg polja izpiše Drži (angl. True), če ga pustimo 

praznega, se izpiše Ne drži (angl. False). 

Nato se postavimo v celico C17, kamor se bodo izpisali predvideni skupni stroški 

tedenskega nakupa. Ker imamo en pogoj pod katerim bomo seštevali, bomo uporabili 

funkcijo SUMIF s katero smo se že spoznali v podpoglavju 5.1.3.  

Funkcijo nastavimo tako: 

1. V celici C17 vpišemo =SUMIF in kliknemo na fx (na sliki 57 z rdečo barvo 

označen gumb). Odpre se okno Argumenti funkcije.  

2. V polje Obseg vpišemo D3:D14, saj naša funkcija obsega vse celice v katerih 

imamo potrdilna polja. 

3. V polje Pogoji vpišemo TRUE, saj seštevamo samo tiste celice, ki imajo v D 

stolpcu vrednost TRUE.  

4. V polje Obseg seštevanja vpišemo C3:C14, saj bomo seštevali cene izdelkov, 

ki imajo vrednost TRUE.  

  

Slika 360: Seštevanje s potrditvenimi polji 

5. Kliknemo V redu.  

V polju C17 se izpiše vrednost predvidenih stroškov v €.  

 
Skupni znesek je odvisen od tega, koliko potrditvenih polj smo obkljukali. 
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Slika 361: Rezultat seštevanja s potrditvenimi polji 

 

Za boljšo preglednost dodamo spodaj še en kontrolnik v obliki izbirnega gumba. 

1. V celici  B20 zapišemo: Ali so predvideni skupni stroški sprejemljivi? Na 

zavihku Osnovno v skupini Poravnava kliknemo Združi in na sredino. 

2. Preko zavihka Razvijalec v skupini Kontrolniki vklopimo Način načrtovanja 

in kliknemo Vstavi in izberemo Izbirni gumb. Izbirni gumb vstavimo v celico 

B21 in nanj kliknemo z desnim miškinim gumbom, da ga lahko urejamo. 

Najprej pobrišemo notranji tekst, vpišemo DA in skrčimo polje. Izbirni gumb 

nato skopiramo v polje C21 in spremenimo DA v NE.  

 

Slika 362: Vstavljanje izbirnih gumbov 

Sedaj lahko sami izberemo ali se nam zdijo predvideni stroški za tedenski nakup 

sprejemljivi ali ne.  

Dodamo še kontrolnik za kombinirano polje, preko katerega bomo izbrali izdelek, ki 

ga ta teden nujno potrebujemo.  

1. Najprej preko zavihka Razvijalec vklopimo Način načrtovanja in kliknemo 

Vstavi, kjer izberemo polje Oznake. Preko celic F2 in G2 narišemo poljubno 

veliko polje. V polje vpišemo: Najpomembnejši izdelek. 

2. Nato pod poljem Oznake, vstavimo kontrolnik Kombinirano polje. Z desnim 

miškinim gumbom kliknemo nanj, da se odpre okno Oblikuj kontrolnik.  
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Slika 363: Oblikovanje kontrolnika kombiniranega polja 

3. Za v polje Vhodni obseg označimo vsa polja od B3 do B14, kjer imamo nabor 

vseh izdelkov.  

4. V polje Povezava celic vnesemo poljubno prazno polje, ki ga lahko kasneje 

skrijemo tako, da skrijemo celoten stolpec.  

5. V polje Spustne črte vpišemo število izdelkov, ki jih imamo.  

6. Kliknemo V redu.  

 

 
Stolpec skrijemo tako, da z desnim miškinim gumbom kliknemo na želen 

stolpec in kliknemo Skrij.  

 

Slika 364: Skrivanje stolpcev 

Stolpec razpremo tako, da dvakrat kliknemo med stolpca, ki obkrožata skrit 

stolpec.  

Nato lahko iz seznama izberemo izdelek, ki se nam zdi najpomembnejši.  
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Slika 365: Prikaz kontrolnika Oznake in Kombiniranega polja 

 Vstavljanje kontrolnikov ActiveX 
Kontrolnike ActiveX lahko poleg Excela uporabljamo tudi v različnih aplikacijah. Upravljamo jih 

v urejevalniku Visual Basic for Applications (VBA), ki smo ga že spoznali v podpoglavju 7.2.5.  

Pod kontrolniki ActiveX lahko najdemo naslednja polja: 

 

Slika 366: Vstavljanje kontrolnikov ActiveX 

 
Za lažje razumevanje uporabe posameznih kontrolnikov ActiveX se lotimo primera. V 

Excelovem delovnem zvezku, ki smo ga uporabljali v podpoglavju 7.3.1 ustvarimo nov 

delovni list in vanj skopiramo tabelo s podatki.  

Ker bomo najprej iz skupine kontrolnikov ActiveX dodali Ukazni gumb, moramo 

posneti makro, ki ga bomo kasneje s klikom na ukazni gumb lahko aktivirali.  

Na zavihku Razvijalec kliknemo Posnemi makro, ga poimenujemo Datum in mu 

nastavimo bližnjico CRTL+d. Postavimo se v celico E4 in vpišemo formulo =TODAY() 

ter kliknemo enter. Nato ustavimo snemanje makra.  

Preko zavihka Razvijalec v skupini Kontrolniki nato vklopimo Način načrtovanja. 

Kliknemo na Vstavi in med kontrolniki ActiveX izberemo ukazni gumb.  
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Slika 367: Vstavljanje ukaznega gumba 

V poljubno celico vstavimo ukazni gumb in mu prilagodimo velikost. Z desnim 

miškinim gumbom kliknemo na ukazni gumb in izberemo Predmet – Ukazni gumb 

(angl. ComandButton) in kliknemo na Uredi (angl. Edit). Ukaznemu gumbu sedaj 

spremenimo ime iz ComandButton1 na Datum.  

Da bomo lahko s tem gumbom aktivirali ustvarjen makro, dvakrat kliknemo na ukazni 

gumb Datum in odpre se nam urejevalnik Visual Basic for Applications.  

V mapi Modules kliknemo na Module1 in Module2 in odpreta se okni pravkar 

ustvarjenega makra in ukaznega gumba.  

Iz okna ustvarjenega makra kopiramo celotno vsebino makra (modro označeno 

besedilo iz slike 367) in ga prilepimo v okno ukaznega gumba.  

 

Slika 368: Kopiranje makra v okno ukaznega gumba 

Nato kliknemo Zagon (angl. Run) in izberemo Potrditvenopolje32_Klikni in kliknemo 

še enkrat Zagon (angl. Run).  

Odpre se excelov delovni list in v celici za katero smo posneli makro, se prikaže današnji 

datum, aktiviran preko ukaznega polja.  
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Slika 369: Ukazni gumb za vstavljanje datuma 

 
Če bi želeli imeti ukazni gumb, ki bi datum dodal v poljubno celico ali več celic,, 

bi morali posneti makro z uporabo relativnega sklicevanja.   

Preko kontrolnikov ActiveX lahko dodamo tudi gumb, ki nam doda sliko. Tudi v tem 

primeru si moramo najprej ustvariti ustrezen makro, ki ga nato povežemo s gumbom 

Slika. V novem delovnem listu na zavihku Razvijalec kliknemo Posnemi makro, ga 

poimenujemo Slika in mu nastavimo bližnjico CRTL+S. Postavimo se na poljubno 

mesto v listu in preko zavihka Vstavi kliknemo na Spletne slike in poiščemo poljubno 

sliko. Sliki preko zavihka Oblika dodamo tudi poljuben okvir. Ker smo končali z 

urejanjem slike, preko zavihka Razvijalec ustavimo snemanje makra.  

Sedaj se postavimo v celico H2 in na zavihku Razvijalec vklopimo Način načrtovanja.  

Kliknemo na Vstavi in izmed kontrolnikov ActiveX izberemo Sliko. V celici H2 narišemo 

poljubno velikost gumba Slika. Z dvoklikom na gumb Slika se prestavimo v urejevalnik 

Visual Basic in tam kopiramo vsebino makra Slika v okno za kontrolnik.  

 

Slika 370: Kopiranje lastnosti makra v okno za kontrolnike 
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Nato kliknemo Zagon (angl. Run) in izberemo Slika in kliknemo še enkrat Zagon (angl. 

Run).  

Odpre se excelov delovni list in pod gumbom Slika se pojavi slika, ki smo jo posneli pri 

snemanju makra.  

 

Slika 371: Preko gumba Slika aktiviran makro  

Sedaj dodamo kontrolnik ActiveX, ki nam bo preračunaval cene izdelkov glede na 

število kosov.  

 
Glede na izdelke, ki jih imamo v tabeli, bi se njihove cene morale razlikovati v 

kilogramih, gramih, litrih in kosih, mi pa jih bomo za lažje delo razlikovali samo 

v kosih.  

Najprej na obstoječi delovni list preko zavihka Razvijalec v skupini Kontrolniki 

vklopimo Način načrtovanja in v poljubno celico vstavimo kontrolnik Polje z 

besedilom, ki ga poimenujemo Kosi. Nato v sosednjo celico vstavimo kontrolnik 

Pomikalnik. Z desnim miškinim gumbom kliknemo na pomikalnik in izberemo 

Lastnosti. V levem kotu se prikaže novo okno z Nastavitvami (angl. Properties) v 

katerem nastavimo Povezavo na celico (angl. LinkedCell) na K10 in Maksimum na 10 

ter Minimum na 1.  

 
Izbrali bomo torej lahko najmanj 1 kos in največ 10 kosov nekega izdelka.  

 

Slika 372: Spreminjanje lastnosti kontrolnika za pomikanje 
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Sedaj v tabeli ustvarimo nov stolpec z imenom: Cena izdelka glede na število kosov. 

Stolpec oblikujemo tako, da postane del tabele. V novem stolpcu v prvo prazno celico 

vpišemo formulo v kateri fiksiramo celico K10 in jo pomnožimo s celico v kateri se 

nahaja cena izdelka.  

 

Slika 373: Dodajanje formule za izračun cen glede izbranih količin 

Sedaj formulo kopiramo navzdol, tako, da so zapolnjene vse celice v novem stolpcu. 

Če želimo količino izdelkov povečati, kliknemo z miško na desno puščico v Pomikalniku 

in sočasno se povečajo količina izdelkov v celici K10 in cene izdelkov v novem stolpcu. 

 

Slika 374: Rezultat vstavljenega kontrolnika ActiveX 

 
Če bi želeli izdelke razlikovati glede različne količine (grami, litri, kosi), bi morali 

vstaviti več pomikalnikov in za vsakega nastaviti ustrezne lastnosti. Za njih bi 

morali izdelati tudi ustrezne formule in jih povezati na ustrezne izdelke.  
 

 Zaklepanje/zaščita obrazca 
Ko v Excelu ustvarimo nek obrazec, po navadi ne želimo, da ga nekdo drug spreminja, saj smo 

ga ustvarili z namenom, da ga bodo drugi le izpolnjevali. Ker samo zaklepanje obrazca v Excelu 

ni možno, bomo označili cel delovni list in ga zaščitili z geslom. Zaščitili bomo delovni list, ki 

smo ga upravljali v podpoglavju 7.3.  
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Postavimo se na delovni list in preko zavihka Pregled, kliknemo v skupini Spremembe 

na Zaščiti list. Odpre se novo pogovorno okno za nastavljanje zaščite lista.  

 

Slika 375: Zaščita lista in ustvarjenega obrazca 

V pogovornem oknu nastavimo poljubno geslo in obkljukamo: 

- Oblikuj celice 

- Oblikuj stolpce 

- Oblikuj vrstice 

Nato kliknemo V redu in še enkrat vpišemo izbrano geslo.  

S to nastavitvijo bomo drugim dovolili, da v našem delovnem listu izpolnjujejo le obrazec. 

Onemogočeno bo brisanje, vstavljanje, spreminjanje podatkov in obrazca.  

 
Če smo zaščitili delovni list in izpolnjevanje obrazca kljub nastavitvam ni možno, 

moramo preveriti če imamo nastavljeno zaščito celic. V primeru, da jo imamo, jo 

odstranimo tako, da označimo vse celice, ki obsegajo obrazec in z desnim miškinim 

gumbom kliknemo na njih. Nato izberemo Oblikuj celice in na zavihku Zaščita 

odstranimo kljukici pri Zaklenjena in Skrita. Nato kliknemo V redu.  

Postopek zaščite delovnega lista potem ponovimo po zgoraj opisanih korakih.  

Če želimo delovni list odkleniti, kliknemo na zavihku Pregled na Odstrani zaščito lista in v 

oknu, ki se nam pojavi, vpišemo ustrezno geslo.  
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Slika 376: Odstranjevanje zaščite delovnega lista 
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8 Uporabni nasveti, triki in 

namigi za učinkovito delo z 

Microsoft Excel 2016 

8.1 Besedilo v stolpce 

Ta korak omogoča, da lahko hitro zamenjamo stolpce in vrstice. Preprosto označimo polje, kjer 

želimo zamenjati vrstico v stolpec ali obratno. Nato kliknemo desni gumb na miški in kopiraj 

ali preprosto kliknemo Ctrl + V. Nato se postavimo v celico kjer želimo imeti prvi podatek in 

kliknemo desni gumb na miški ter med Možnosti Lepljenja poiščemo Zamenjaj(Z). Druga 

možnost je, da kopiramo in se postavimo na zavihek Osnovno ter kliknemo na Prilepi, ne na 

ikono. Razpre se nam več možnosti lepljenja in izberemo Zamenjaj(Z). 

 

Slika 377: Prilepi z Zamenjaj(Z) 

Potem, ko smo prilepili lahko vidimo, da nam je Excel zamenjal besedilo v stolpec. 

 

Slika 378: Besedilo v stolpec 
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8.2 Funkcija Convert 

Kadar moramo v našem delovnem zvezku pretvarjati enote iz eno v drugo, si lahko pomagamo 

s funkcijo CONVERT. Funkcija deluje v pretvorbi enot tako iz večje v manjšo (in obratno), kot 

tudi pretvarjanje v enote, ki jih uporabljajo drugje po svetu. To je seveda zelo priročno kadar 

sodelujemo s kom iz ZDA.  

 

Slika 379: Uporaba funkcije Convert 

Kot je prikazano na sliki, moramo kot argumente vnesti izbrano število in nato obe enoti. 

8.3 Funkcija Proper 

S funkcijo PROPER lahko enostavno uredimo velikost (velike, male) črk, ko le te niso pravilno 

postavljene. Spremeni jih tako, da se vsaka označena beseda začne z veliko začetnico, ostale 

pa potem pretvori v male. 

 

Slika 380: Funkcija Proper 

8.4 Hitra agregacija podatkov 

Hitro orodje zagotavlja agregatne statistične podatke, kot so Average, Count, Numerical 

Count, Max, Min, in Sum  podatkov iz izbranega območja brez vnosa katere koli formule. Če 

želimo prikazati te statistike v spodnji orodni vrstici, z desno miškino tipko kliknemo orodno 

vrstico in izberemo želeno statistiko. 
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Slika 381: Hitre agregacije podatkov 

8.5 Kombinacija tipk Ctrl + Shift + A 

Kadar v celico vpisujemo funkcijo, si lahko pomagamo s kombinacijo tip CTRL + SHIFT + A. 

Ta nam omogoči, da se nam pri vpisovanju prikažejo argumenti funkcije. 

 

Slika 382: Kombinacija tipk Ctrl+Shift+A 

V danem primeru kombinacijo tipk uporabimo za tem, ko v celico vpišemo =VLOOKUP(. Kot 

je razvidno iz slike 382 se v nadaljevanju izpišejo vsi argumenti, ki jih moramo za to funkcijo 

uporabiti. 
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8.6 Odstranjevanje podvojenih vrstic 

Začnemo tako, da izberemo celice, kjer želimo imeti odstranjene podvojene vrstice. V tem 

primeru izberemo celotno tabelo s pritiskom kombinacije tipk CTRL in A 

 

Slika 383: Izbrano območje 

Ko smo uspešno izbrali tabelo, kliknemo na zavihek Podatki na vrhu zaslona in nato izberemo 

gumb Odstrani dvojnike, kot je prikazano spodaj. 

 

Slika 384: Gumb odstrani dvojnike 
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Ko kliknemo nanj, se prikaže majhno pogovorno okno. Opazimo, da je bila prva vrstica 

samodejno izbrana. Razlog za to je, da je označeno polje Moji podatki imajo glave. V tem 

primeru nimamo glave, ker se tabela začne pri vrstici 1. Odkljukamo polje Moji podatki imajo 

glave. Ko to storimo, opazimo, da je bila celotna tabela ponovno označena in da se stolpci 

spremenijo iz besede »duplicate« v »Stolpec A, B in C.« 

 

Slika 385: Gumb »Moji podatki imajo glave 

Zdaj, ko je izbrana celotna tabela, pritisnemo V redu, da izbrišemo vse dvojnike. V tem primeru 

so bile izbrisane vse vrstice z dvojnimi informacijami, razen ene. Podrobnosti izbrisa pa so 

prikazane v pojavnem oknu. 

 

Slika 386: Rezultat izbrisa dvojnikov 
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8.7 Odstranjevanje praznih vrstic 

Če imamo v listu prazne vrstice in jih želimo odstraniti to storimo tako, da označimo vse celice, 

ki bi bile skupaj. Kliknemo Ctrl + G in odpre se nam podokno Pojdi na in kliknemo Posebno. 

 

Slika 387: Podokno Pojdi na 

Nato se nam odpre podokno Pojdi na posebno in označimo Prazne. 

 

Slika 388: Podokno Pojdi na posebno 

Ko potrdimo se nam označijo prazne celice in kliknemo Ctrl + “+“ + -, odpre se nam podokno 

Izbriši, kjer lahko izberemo kam nam premakne celice. 

 

Slika 389: Podokno Izbriši 
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8.8 Podobnosti in razlike med seznami s pogojnim 

oblikovanjem 

Pri uporabi Excela se nam včasih zgodi, da imamo dva, ali več seznamov, ki so med seboj zelo 

podobni, razlikujejo se mogoče le po nekaj vrednostih. Z naslednjim namigom bo prikazano, 

kako lahko preprosto izpostavimo različne ali enake vrednosti. 

 

Slika 390: Tabeli s podobnim oblikovanjem 

Iz slike sicer lahko razberemo razlike in jih ročno izberemo. Če bi pa šlo za velik nabor podatkov, 

pa bi lahko hitro kakšno izpustili. Da pa si pri tem pomagamo s funkcionalnostjo Excela, pa 

moramo najprej obe tabeli označiti, pri čemer si pomagamo z gumbom Ctrl na tipkovnici. Ko 

imamo obe tabeli označeni, se na zavihku Osnovno postavimo na Pogojno oblikovanje, kjer 

izberemo Pravila za označevanje celic in nato Podvojene vrednosti. Preko pogovornega 

okna pa potem izberemo kaj želimo, da se obarva in kako. 

 

Slika 391: Označene enolične celice 
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8.9 Samopopravki 

Excel nam omogoča, da določimo t.i. samopopravke, ki se ob vnosu besed izvajajo samodejno. 

To nam še posebej koristi, ko moramo večkrat vpisovati kakšne dolge ali komplicirane besedne 

zveze. Odpremo Možnosti, nato Preverjanje in še Možnosti samopopravkov. 

 

Slika 392: Pogovorno okno Samopopravki 

Odpre se pogovorno okno, preko katerega lahko nastavimo zaporedje črk in kaj se naj izpiše. 

Iz slike 392 je torej razvidno, da če v celico zapišemo »MSP«, se bo izpisalo »Microsoft Student 

Partner«. Ko vnesemo obe polji, ne smemo pozabiti stisniti Dodaj in šele potem V redu.  

8.10 Spustni seznam 

Spustni seznam lahko naredimo na celici, ki je del tabele. Izberemo celico, kjer želimo imeti 

spustni seznam in se postavimo na zavihek Podatki>Preveri veljavnost podatkov. Odpre se 

nam podokno Preverjanje veljavnosti podatkov. Pri Dovoli izberemo Seznam. Kliknemo na 

ikono za Vir in izberemo celice, kjer so podatki za spustni seznam.  

 

Slika 393: Dodajanje spustnega seznama celici 
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Nato se nam pri celici prikaže puščica navzdol in s klikom nanjo se nam prikaže spustni seznam. 

V celico ne moremo vnašati drugih podatkov, kot teh, ki so na spustnem seznamu. Če pa 

vnesemo drug podatke, nas Excel opozori na napako. 

 

Slika 394: Spustni seznam 

8.11 Ustvarjanje imenovanih območij iz tabele 

Pri delovnih listih z veliko količino podatkov, je koristno dajati imena območjem, kar nam 

pomaga pri sklicevanju na območja, ki jih v formuli uporabljamo. Tako ni potrebno vedno znova 

vpisovati, oziroma izbirati območja, ampak ga lahko hitro izberemo s priročnim imenom, ki ga 

sami izberemo. Obstaja pa tudi funkcionalnost, preko katere lahko imena območij ali 

posameznih celic, samodejno določimo. Za ustvarjanje imena iz izbora, sledite naslednjim 

navodilom: 

1. Na traku kliknemo zavihek Formule. 

2. Kliknemo gumb Ustvari iz izbora. 

3. Izberemo kriterij, po katerem naj se poimenujejo območja. 

 

Slika 395: Gumb Ustvari iz izbora in podokno Ustvari imena iz izbire 
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8.12 Zamrznitev podoken  

Kadar upravljamo tabelo z veliko količino podatkov, nam zelo koristi možnost zamrznitve 

določenih polj. Vse možnosti so prikazane na sliki 396. V praksi zamrznitev polj pomeni, da se 

vedno prikazujejo, ne glede na to, ali smo se pomaknili na drug del tabele.  

Najlažje si to predstavljamo pri zamrznitvi zgornje vrstice, ki nam običajno prikazuje imena 

stolpcev. Kadar vključimo to funkcionalnost, so imena stolpcev vedno izpisana na vrhu, tudi če 

bi se pomaknili na dno tabele s 1000 vrsticami. Podobno velja za zamrznitev prvega stolpca, v 

primeru da so v njem zapisane vrednosti, ki nas zanimajo skozi analizo celotne tabele. Kadar 

pa želimo izbrati poljubne celice, pa si pomagamo z zamrznitvijo podoken, kjer lahko določimo 

poljubna polja sredi tabele. 

 

Slika 396: Zamrznitev podokna 
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